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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “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. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is 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. 

 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans 

sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası 

gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

exp. H- 1, Lütfi ARSLAN 

 

CONGRESS LANGUAGES: English, Georgian, Russian, and Turkish  

  

CONFERENCE PROGRAM 
July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 



 

 
 

HEAD OF SESSION:Dr. Sevim AKÇAĞLAR  

Authors Affiliation Presentation title 

Üzeyir Ok Ibn Haldun University 
Personality Traits Derived from Lexical Approach to Turkish 

Language 

Sevil Akçağlar 

Sevim Akçağlar 
Dokuz Eylül University Effect of Nanoparticles on Microorganisms 

Sevil Akçağlar 

Sevim Akçağlar 
Dokuz Eylül University Biological System Nanoparticles 

Ayşe Nahide Yilmaz Duzce University 
History, Tradition And Modernity Revealed By Arts: Visible 

Memory of A Nation 

Yüksel Savucu 

Merve Kiliç 

Çetin Tan 

Fırat University 
Investigation of Anxieties of Athletes in Cycling to Catching 

Covid-19 

Yusuf Burak Yamaner 

Ümran Sarikan 
Bursa Uludag University 

The Relationship with Physical Activity, Status Anxiety and 

Mood: Amateur and Professional Athletes Taking Sports 

Education 

Ümran Sarikan 

Yusuf Burak Yamaner 
Bursa Uludag University 

Examining The Positive Effects of Participation in Exercise 

in Disadvantaged Groups 

Pınar Mert Cuce 

Erdem Cuce 

Harun Sen  

Recep Tayyip Erdogan University 
Numerical Analysis of Thermal Insulation Performance of 

Double Glazing Products using Air, Argon and Krypton 

Ayse Dilek Atasoy 

Mine Badilli 
Harran University 

Investigation Of Water Quality in A Shallow Aquifer in an 

Area with Intensive Agricultural Activity 

Ahmet Ferit Atasoy 

Ayşe Dilek Atasoy 
Harran University Trace Elements In Black And Green Tea Infusions 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 

 

 

  

27.07.2022 | SESSION-1 | HALL-1

Tbilisi Time: 10:00–12:30
In Person Participation - Hotel Chao, Batumi



 

 

 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Mesut BUDAK 

Authors Affiliation Presentation title 

Pınar Mert Cüce 

Erdem Cüce 

Tamer Güçlü 

Recep Tayyip Erdoğan University Nanofluids For Solar Energy Applications 

Pınar Mert Cüce 

Erdem Cüce 

Tamer Güçlü  

Recep Tayyip Erdoğan University Fabrication Methods of Bionanocomposites 

Uğur Uğur Sivas Cumhuriyet University 
The Role of Brand Image and Perceived Value on Consumer 

Attitudes and Tendencies Towards Green Products 

Sevtap Sarioğlu Uğur Usak University 
Hidden Motivating Element For Academicians: Works Of 

Non-Fields 

A. Baran Dural 

Emine Akgün 
Trakya University 

A Brief Chronogical Investigation on Basic Principals of 

Nationalism 

A. Baran Dural 

Şeyma Çiftçi 
Trakya University 

Is It Possible to Solve Political and Social Discorses By 

Totalist Approaches? The Education Issue after 28 February 

Intervention 

Nneka Justina Eze 

Bernardine Ngozi Nweze 

Mercy Ifunanya Ani   

Ebonyi State University 
Exploring Chemistry Teachers’ Use Of The Language Of 

Learning And Teaching In Assessment For Learning 

Leyla Yanmaz 

Miraç Kamişlioğlu 

Ismail Koçak 

Filiz Ç. Şahin 

Bülent Büyük  

 

Bandırma Onyedi Eylül University 

Radiation Attenuation Properties of Spark Plasma Sintered 

Boron Carbide (B4C) Material Against Dignostic X-Rays 

Mehmet Can Balci 

Miraç Kamişlioğlu 

Ismail Koçak 

Veli Onur Ocak 

Bülent Büyük 

 

Bandırma Onyedi Eylül University 

Evaluation of The Potential Geological Environments In 

Turkey For Nuclear Waste Deposition 

Nihayet Koçyiğit Batman University 
Effect of Expanded Perlite on Tensile and Flexural  

Mechanical Properties of Expandable Polystyrene Foam 

M. Fırat Baran Siirt University 
Animal Based Pollution Load Calculation of Siirt Center and 

Districts 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

  

27.07.2022 | SESSION-1 | HALL-2

Tbilisi Time: 10:00–12:30
In Person Participation - Hotel Chao, Batumi



 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Kağan KOKTEN 
Authors Affiliation Presentation title 

Inci Umakoğlu 

Mert Eren Tavan 

Hamdi Melih Saraoğlu 

Kütahya Dumlupınar 

University 

Design of Autonomous Unmanned Aerial Vehicle with Six 

Rotors 

Inci Umakoğlu 

Ismail Alici 

Hamdi Melih Saraoğlu 

Kütahya Dumlupınar 

University 

Design of A Medium Altitude Rocket with Openrocket 

Program 

Erdal Çaçan 

Kağan Kökten 

Sam Mokhtarzadeh 

Rıdvan Uçar 

Selim Özdemir 

Muammer Ekmekçi 

Mehmet Ali Kutlu 

 

Bingol University 

Evaluation of The Forage Rapeseed Plant used as Bee 

Pasture in Terms of Straw Yield and Quality 

Kağan Kökten 

Erdal Çaçan 

Sam Mokhtarzadeh 

Mehmet Ali Kutlu 

Rıdvan Uçar 

Selim Özdemir 

 

Bingol University 

Determination Of Fatty Acid Content Of Stems And Leaves 

of Sage (Salvia officinalis L.) Used In Bee Pasture 

Mesut Budak 

Miraç Kiliç 

Hikmet Günal 

Siirt University 
Remote Sensing and Artificial Intelligence Algorithm 

Integration to Predict Some Soil Properties 

Engin Yurt On Dokuz Mayıs University The Experience of Spatıalıty after Virilio and Deconstruction 

Sıla Burcu Başarir Istanbul Teknik University 
New Urban Containers and the Changing Toponym of 

Istanbul 

Mesut Budak 

Hikmet Günal 

Ismail Çelik 

Mesut Sirri 

Siirt University 
Determining and Spatial Distribution of Structural Quality of 

Yüksekova Plain Soils 

Mesut Sirri 

Mesut Budak 

Mehmet Fidan 

Shahid Farooq 

Siirt University 
Yüksekova Havzasi Sulak Alan Ekosisteminde Yayılış 

Gösteren Cyperaceae Familyasina Ait Taksonlar 

Mesut Sirri 

Mesut Budak 
Siirt University Yabanci Otlarin Biyoindikatör Olarak Kullanimi 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.07.2022 | SESSION-2 | HALL-1

Tbilisi Time: 13:00–15:30
In Person Participation - Hotel Chao, Batumi



 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Gülen OZYAZICI 

Authors Affiliation Presentation title 

Ayse Nuran Cil 

Abdullah Cil 

Hatice Yucel 

Republic of Türkiye Ministry of 

Agriculture and Forestry 

Investigation of The Effect of Yield and Yield Parameters of 

Peanut Lines and Varieties with Different Market Types 

Gülen Özyazici Siirt University 
Effect of Salt Stress on Germination Characteristics of 

Safflower (Carthamus tinctorius L.) Genotypes 

Gülen Özyazici Siirt University Effect of Silicon Applications on Germination Properties of 

Semih Açikbaş 

Mehmet Arif Özyazici 
Siirt University 

Mercimek (Lens culinaris Medic.) Hasat Artıklarının Kaba 

Yem Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi 

Mehmet Arif Özyazici 

Semih Açikbaş 
Siirt University 

Farklı Azot Dozlarının Karabuğday (Fagopyrum esculentum 

Moench.)’da Yem Verimi ve Besin Maddesi İçeriğine Etkisi 

Emral Gülçek Siirt University Health Promotion & Healthy Living: A Review 

Sipan Soysal 

Murat Erman 

Fatih Çiğ 

Siirt University 
Pulses As A Sustainable Food Security And Innovation 

Source: A Review 

Mehmet Yilmaz 

Yasemin Aboalhasan 

Şerif Akşin 

Gülsüm Doğan 

Siirt University 
Simultaneous Ruptured Cornual Pregnancy And Ovarian 

Cyst; Case Presentation 

Erdal Karadeniz Mardin Artuklu University 
Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz.)  İle Arpa Karışımlarının 

Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Sertaç Tekdal 
Republic of Türkiye Ministry of 

Agriculture and Forestry 

Evaluation of Some Durum Wheat Landraces And Modern 

Varieties   

Sertaç Tekdal 
Republic of Türkiye Ministry of 

Agriculture and Forestry 

Properties of Yield and Quality of Some Durum Wheat 

Landraces in The Gap Region   

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 
  

27.07.2022 | SESSION-2 | HALL-2

Tbilisi Time: 13:00–15:30
In Person Participation - Hotel Chao, Batumi



 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Mehmet Fırat BARAN 
Authors Affiliation Presentation title 

Salahova Elnara Khanhuseyn ANAS institute of Dendrology 
Biological Characteristics Of Species Berberis Umbellata 

Wall. Ex G.Don 

Manana Kakhadze 

Tsisia Chkhubianishvili 

Irine Rijamadze 

Mariam Chubinishvili 

Rusudan Skhirtladze 

Iatamze Malania 

 

NLE Agricultural University of 

Georgia 

Perspectives of Biological Control To The Main Pests In 

Greenhouse Farms Of Georgia 

Saftar Rahimli Baku State University Territorial Sovereignty In The Continuity of The State 

Ketevan Vezirishvili-Nozadze 

Elene Pantskhava 

Tamar Kanashvili 

Georgian Technical University 
New Horizons of Solar Energy Use in Terms Of Sustainable 

Development In Georgia 

Hajibeyova E.A 

Huseynova. F.M. 

Ismayilova.Ea 

 

Research Institute of Medical 

On The Species Composition of Sandfly in The Agdash 

Region of Azerbaijan 

Tinatin Mshvidobadze Gori State University 
Efficiency of Microcontroller Use in Automatic Temperature 

Control System 

Atakishizade Seyyeddin 
Department of Pharmaceutical 

Technology and Management 

Studying The Conditions for The Formation of Professional 

Competence in Developing The Activities of Pharmacists in 

Our Country 

S.A. Atakishizade 

Konul Jafarova 
Azerbaijan Medical University 

Etiological Factors of Nosocomial Infections in 

Multidisciplinary Clinics 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

  

27.07.2022 | SESSION-3 | HALL-1

Tbilisi Time: 16:00–18:30
In Person Participation - Hotel Chao, Batumi



 

 
 

HEAD OF SESSION: Nino Giorgadze 

Authors Affiliation Presentation title 

Kristine Museliani 

Tamriko khobelia 

Edisher kvesitadze 

Georgian Technical University A New Type Of Milk Curdle Protease 

Nino Chkhartishvili 

Ani Kantaria 
San Diego State University Georgia 

Challenges Of Car Oriented Transportation Approaches And 

Possible Solutions 

Mustafayeva Latafat 

Aydan Zeynalova 

Ruhiyya Akhundova 

Ahmadova Ulkar 

Institute of Botany of Azerbaijan 

 

Organic Acids Content of Fruit And Berry Plants Growing in 

Azerbaijan 

Davit Gurgenidze 

Amiran Janashvili 
San Diego State University Georgia 

Traffic in Tbilisi- Strategies For Decongesting The Urban 

Areas 

Nino Giorgadze San Diego State University Georgia 
Importance of Renewable Energy, Specifically Hydropower 

Development 

Mariami Kantaria San Diego State University 
Energy Industry On The New Path -Energy Management 

And Respondıng To Changes 

Seyithan Seydosoglu 

Nizamettin Turan 

Nurullah Goru 

 

Siirt University 

Tannins in Forages: A Review 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
  

27.07.2022 | SESSION-3 | HALL-2

Tbilisi Time: 16:00–18:30
In Person Participation - Hotel Chao, Batumi



 

 
 

HEAD OF SESSION:  Dr. Fatih TAŞ 

Authors Affiliation Presentation title 

Giurgiu Gheorghe 

Cojocaru Manole 
Titu Maiorescu University 

Clinical Benefits of Deniplant Nutritional Interventions For 

The Management of Psoriasis 

G.P. Ashwinkumar 

C. Sulochana 

N.Sandeep 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University 

Convective Heat Transfer In MHD Hybrid Nanofluid Flow 

Over Two Different Geometries 

G.P. Ashwinkumar 

C. Sulochana 

N.Sandeep 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University 

Simultaneous solutions for convective heat transfer in dusty-

nano and dusty-hybrid nanoliquids 

Abderrazak El Khair 

Noura Dahbi 

Khadija Cheffi 

Abderraouf Hilali 

 Jalal Talbi 

 

Hassan First University of Settat 

Characterization of Marital Behaviors Within Five Moroccan 

Populations :  Geographic Endogamy And Consanguinity 

 

Chintu Jain 

 

GD Goenka University 

Euthanasia and Dnr from The Perspective of The Law and 

The Religion 

Aynur Bilmez Özçinar Siirt University 

Expressing Genes of Sesame (Sesamum indicum L.): A 

Review 

Tekin Ekinci 
Malatya Training and Research 

Hospital 

A Case of Placenta Percreata , Arcuata Uterus Resulting in 

Live Normal Deliver 

Fatih Taş 

Mehmet Yilmaz 

Firat Aşir 

Fikri Erdemci 

Engin Deveci 

 

Siirt University 

 

Expression of Vimentin in The Placenta of A Pregnant With 

Covid-19 Who Gave A Stillbirth 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Erhan KAHYA 

Authors Affiliation Presentation title 

Remzi Ugur 

Muhammet Ali Gündeşli 

Cafer Hakan Yilmaz 

Gaziantep University 
Performance of Different Species Plum Rootstocks In Terms 

of Macro Nutrient Uptake 

Muhammet Ali Gündeşli 

Volkan Okatan 
Gaziantep University 

The Importance of Rootstocks in The Development of 

Pistachio Trees and Fruit Quality Parameters 

Yusuf Dilay 

Adem Özkan 
Karamanoglu Mehmetbey University 

Analysis of The Body Posture of The Employees in Pruging 

Apple Trees with Reba Method 

Murat Erdoğan 

Serhat Kaya 
Istanbul Esenyut University 

The Effect of Influencers on Generation Z Buyer Behaviors 

Field Study on Istanbul Esenyurt University Women 

Students 

Erhan Kahya 

Fatma Funda Özdüven 
Tekirdag Namık Kemal University 

A Study on The Determination of Image Processing 

Suitability For Robotıc Dill (Anethum graveolens) Harvest 

Erhan Kahya 

Fatma Funda Özdüven 

Emircan Yilmaz 

Yusuf Kasım Akçakaya   

Tekirdag Namık Kemal University 
Separation of Okra (Abelmoschus esculentus) on Seedlings 

with Image Processing Technique 

Fikri Amalia Rosyada 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

Efforts to Encourage The Millennial Generation Enter The 

Sharia Banking Market 

Nanda Nuril Arifa 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Importance of Sharıa Cooperatives in Using The Rııl 

Sector 

Nurul Faizah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

Cooperation Between The Ministry of Finance of The 

Republic of Indonesia and Indonesian Islamic Banks in 3 In 

1 Services Within State Institutions 

Sifa Uchtiat Suhita 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

Strategy of Sharia Bank (Aladin Bank) in Expanding The 

Digital Ecosystem 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Meltem AVAN  

Authors Affiliation Presentation title 

Şeyda Berk Sivas Cumhuriyet University 
Caenorhabditis Elegans: A Model System For Cancer 

Research 

Ayşe Nur Pektaş   Sivas Cumhuriyet University 
Antimikrobiyal Defensin Peptidlerinin Potansiyel Terapötik 

Etkileri 

Uğur Sesiz Sirnak University 
Dıscoverıng Long Coleoptile Cultıvars for Early Stage 

Drought Resistance in Durum Wheat 

Demet Darcan 

Ali Rıza Dinçer 
Tekirdag Namık Kemal University 

Treatment of Industrial Waste Water using 

Electrochemical+FeSO4+Ca (OH)2+HOCl                 

Demet Darcan 

Ali Rıza Dinçer 
Tekirdag Namık Kemal University 

Treatment Of Akpa Waste Water Usıng Electrochemıcal 

Oxıdatıon+HOCl+FeSO4+Ozone 

Ardaneswari Kenlarasati 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of Islamic Banking in Encouraging Financial 

Literacy and Inclusion in Indonesia 

Masruroh 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Bsı's Strategy To Improve Sharia Bankıng Lıterature 

Ika Roekanah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role Of Sharia Banking In Promoting Quality 

Economic Growth Through Credit In Micro, Small, 

Medium Enterprises (Msmes) 

Via Laila Khairunissa 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

Bsi's Role In Promoting Sharia Economic Growth in 

Indonesia 

Z. Jabua 

A. Gigineishvili 

T. Minashvili 

G. Iluridze 

K. Davitadze 

 

Georgian Technical University 

Preparation of Ytterbium  Monotelluride  Thin Films, 

Electrical And Mechanical Properties  

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ali Beyhan UÇAK 

Authors Affiliation Presentation title 

Umut Baştürk 

Ahmet Yurtseven 
Yıldız Teknik University 

Numerical Investigation of The Effect of Ribbet Structures 

on Fluid Separation in A Multi-Component Flow 

Mehmet Yildirim 

Ferhat Kizilgeçi 

Önder Albayrak 

Mardin Artuklu University 
The Evaluation of Durum Wheat Breeding Lines Based on 

Grain Yield and Protein Content in Diyarbakır Conditions 

Ferhat Kizilgeçi 

Mehmet Yildirim 

Cuma Akinci 

Mardin Artuklu University 
The Determination of Triticale Advanced Lines For Semi-

Arid Conditions 

Alper Baydar 

Mete Özfidaner 

Engin Gönen 

Yeşim Bozkurt Çolak 

Alata Horticultural Research Institute 
Research on The Posibilities of Using Aquacrop Model in 

Wheat  

Irem Nehir Uysal Epsan 

Investigation of The Mechanical Propertıes of Glass Fiber 

Reinforced Polyamide 6.10 and Polyamide 6.12 Composites 

Anggi Suparti 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

Expansion of Banking Access to Campus Environment By 

Bank Dki 

Naila Adiba 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Advantages of Islamic Banking in The Era of The Covid 

Pandemic 

Fitri Yulianti 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of Islamic Banks in Islamic Economic 

Development  

Meta Febrianti 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

Cooperation Role of Sharia Banking and Ptn in Efforts To 

Build Quality Sharia Industry Hr 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Zekiye  ŞENGÜL 

Authors Affiliation Presentation title 

Abdullah Sessiz 

Ahmet Konuralp Eliçin 
Dicle University 

Olive Agriculture and Cultural Applications: The Example 

of Mardin/Derik 

Kadri Kiliç 

Abdullah Sessiz 

Ahmet Konuralp Eliçin  

Dicle University Sıtuatıon of Vıneyard Mechanization in Diyarbakır Provınce 

Nazım Aghayev Fatih Sultan Mehmet Vakıf University 
Scientific Teaching and Research of Innovative Triz           

Methods at Universities 

Hilal Aslan 

Ertuğrul Demirdel 
Ankara Yıldırım Beyazıt University 

Examination of Physiotherapists' First Aid Knowledge: Pilot 

Study 

Ceyda Yerdelen Kaygin 

Azize Kahramani Koc   
Kafkas University 

Liquidity Performance Measurement of Storage And 

Warehouse Facilities with Entropy and Mairca Methods: The 

Case of Real Sector 

Danya Fatima Kusuma 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

Implementatıon of Shariah Corporate Governance of Shariah 

Banking In Indonesıa  

Olifia Nur Afifa 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Importance of Sharıa Fınance in Creatıng The Stabılıty 

of The Financial Sector in Indonesıa 

Nur Afifatul Arbaiyah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Potential For Bsı To Work on The Economy in 

Indonesian Finance and Sharia 

Dina Fauziyah Mufidah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

BSI Achievement Strategy Growing to Become One of the 5 

Best Banks in Indonesia 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ali İhsan KAYA 

Authors Affiliation Presentation title 

Mohammed Isa Isa 

Ayten Özsavaş Akçay Near East University 
Impact of Cultural Identity on Spatial Organization: A Case 

Study of Hausa Tradıtıonal Houses, Nıgerıa. 

Hakan Demirbağ Adıyaman Orman Fidanlık Şefliği 
Challenges of Laurel (Laurus nobilis L.) Cultivation 

Techniques And Suggestions For Solutions 

Ibrahim Demirkale 

Ece Evliyaoğlu 

Suat Dikel  

Cukurova University Usage of Scanning Electron Microscope in Aquaculture 

Ibrahim Demirkale 

Suat Dikel 

Ece Evliyaoğlu 

Cukurova University Use of Permitted Electron Microscope in Aquaculture 

Assa'adatul Kamilah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

 

Positive Growth of Sharia Banking During The Pandemic 

Era in Indonesia 

Ilma Nafiyah 

Mohammad Shulthoni 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

 

Sources Of Sharia Financing For Infrastructure Development 

in Indonesia 

Misel Yulianti 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan" 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

 

The Function of Sharia Finance to Restore The Indonesian 

National Economy 

Adinda Rizqi Aryani 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

 
Sharia Banking Product Promotion Strategy in Indonesıa 

Ariana Savitri 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

 

Implementatıon of Islamic Busıness Ethics in Sharıa Banking 

In Indonesıa 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Kaan Emre ENGİN 

Authors Affiliation Presentation title 

Ahmet Ilica Kütahya Dumlupınar University Water Pumpıng Systems Usıng Pv Fed Bldc Motor 

Ahmet Ilica Kutahya Dumlupınar University 
Speed Control on Wound Rotor Induction Motors with Slip 

Energy Recovery Drıves 

Anıl Imak Bingol University 

Investigation of Microstructural Properties of St 37 And 

Duplex Stainless Steels Joined By Friction Stud Welding 

Method 

Ferhat Öztürk 

Ferhat Kizilgeçi 

Nihan Tazebay Asan 

Sirnak University 

The Effect of Salt Stress And Salıcylıc Acıd Applıcatıons on 

Agronomic Propertıes in Some Soybean (Glycine max. L. 

Merıll.) Genotypes 

Ferhat Öztürk 

Ferhat Kizilgeçi 

Nihan Tazebay Asan 

Sirnak University 

The Effect of Salt Stress and Salicylic Acid Applications on 

Germination and Seedling Development Characteristics in 

Sesame (Sesamum indicum L.) 

Aryani Eka Sulistiya 
UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role Of Islamic Banks In Building Micro, Small And 

Medium Enterprises (Msme) 

Siska Anggie Melani 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Potential Cooperation With Lpei And Bsi In Sharia Business 

Taliya Lissabela 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Digital Transformation In Islamic Banking In Indonesia 

Najma Lazwarda 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Monetary Policy Response İn Facing The New Normal 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION:  Dr. Ali BOLAT 

Authors Affiliation Presentation title 

Görkem Örük 

Serhat Arpaci 

Sait Engindeniz 

Siirt University 

Calculation of The Ecological Footprint of The Personnel of 

Siirt Agricultural and Forestry Provincial Directorate 

Vahit Çalişir İskenderun Teknik University 
Applications of Data Mining In Political Communication 

Research 

V. Sinem Arikan Kargi Bursa Uludağ University 
G-20 Ülkelerin Bütünleşik Entropi Ağırlıklı Aras 

Yöntemiyle Lojistik Performansının Değerlendirilmesi 

Ali Bolat Adıyaman University 
Evaluation of Pulse Width Modulated (pwm) Spraying 

Systems 

Ayşe Bilgen Aksoy 

Fatma Nur Uzun 
Manisa Celal Bayar University Effect of Radiator Fin Geometry on Thermal Efficiency 

Fatih Topaloğlu Malatya Turgut Özal University 
Gray Areas And Improvement Suggestions In Autonomous 

Vehicle Technologies 

Siti Nariah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of Sharıa Supervisory Board in Realizing Good 

Corporate Governance in Sharıa Banks 

Putri Salma Nur Hidayah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of The Central Bank During The Covid 19 

Pandemic 

Lisa Nur Khasanah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of Sharia Banking in Encouraging Micro, Small 

and Medium Enterprises in Indonesia 

Tri Murtia Ningrum 
UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Islamic Economic Review on Taxation in Indonesia 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr.Nazire MIKAIL 

Authors Affiliation Presentation title 

   

   

Mehmet Esen Eren Malatya Turgut Özal University 
Project Management and Engıneerıng Studıes 

Ali Beyhan Uçak Siirt University 

Determination of Plant Water Consumption By Two 

Different Methods of Sugar Corn Line (Zea mays saccharat. 

Sturt. Line 2.) In Semi-Arid Climate Conditions 

Ali Beyhan Uçak Siirt University 
Determination of Plant Water Consumption Of Sunflower 

Line  in Greenhouse Conditions 

Khoirul Huda 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of Fınancıal Servıces Authorıty And Syarıah Banks 

of Indonesıa In The Synergy of The Development of Small 

and Secondary Micro Busınesses Through Micro Wakaf 

Banks In Indonesıa 

Edi Saputra 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Exıstence Of Sharıa Bankıng Fınancıal Instıtutıons 

Durıng The Covıd-19 Pandemıc In Indonesıa 

Raihani Alin Nuraini 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of Bank Syariah Indonesia In The Development Of 

Millennial Human Resources For Sharia Financial Literacy 

Aby Yazid Al Busthom 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Role of Islamic Financial Institutions In Empowering 

Umkm In Indonesia  

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION:Dr. Yusuf DILAY 

Authors Affiliation Presentation title 

Sıla Burcu Başarir Istanbul Teknik University 
Yeni Kentsel Konteynerler Ve İstanbul’un Değişen 

Toponimisi 

Alper Çiftçi 

Hasan Kayhan Kayadelen 
Yıldız Teknik University 

Numerical Sımulatıon of Ammonia/Hydrogen Combustıon 

and Effects of NOX Emıssıons in Bunsen Burner 

Derya Sari 

Hilal Surat 

Emine Tarakci Eren 

Banu Karaşah 

Artvin Çoruh University 
Landscape Assessment Of Some Natural Groundcover 

Specıes; Case of Artvin Çoruh University Arhavı Campus 

Hilal Surat 

Derya Sari 

Banu Karaşah 

Emine Tarakci Eren 

Artvin Çoruh University 
Investigation of Residential Settlements In Arhavi District In 

Terms of Plant Diversity 

Sevgi Tokgöz Güneş Dokuz Eylül University 
The Importance of Integratıng The Health Impact 

Assessment Studies Into Climate Change Policies 

Sevgi Tokgöz Güneş Dokuz Eylül University The Use of Sewage Systems in Monıtorıng Public Health 

Alya Isni Abdilah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan 

The Role of Sharia Bank in Developing Halal Tourism in 

Tourism Objects In Indonesia 

Aini Sarifatussaniyah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan 

Optimalization of Financial Technology To Increase The 

Banking System 

Muhammad Taufiq Ubaidillah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan 

System Development In The Development of Islamic 

Banking in Indonesia 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Sevilay GÜL 

Authors Affiliation Presentation title 

Eda Yildizhan 

Hüseyin Bilge 

Fırat Aşir 

Dicle University 

Investıgatıon of The Protectıve Effectıveness of Green Tea 

in The Preventıon of Nefrotoxıcıty Due To Ethyl Alcohol 

Consumptıon In Rats 

Hüseyin Bilge 

Eda Yildizhan 
Dicle University 

Obez Ratlarda Liraglutidkullanımının Pankreas Dokusu 

Üzerindeki Sonuçlarının Histopalojik Olarak İncelenmesi  

Mustafa Karadağ 

Çetin Tan 

Fethi Yildirim 

Suriye Tan 

Dilek Karadağ 

Fırat University 
Investigation of the Probability of Dementia in Athletes Who 

Do Sports With Head Impact  

Sevilay Gül Tekirdag Namık Kemal University 
Fruit and Vegetable Waste As An Alternative Feed Resource 

in Animal Nutrition 

Çetin Tan 

Burcu Arefi 

Yuksel Savucu 

Fırat University 

Investigation of the Relationship Between Classroom 

Management Behaviors and Communication Skills of 

Physical Education Teachers 

Naila Khaqiqotil Ibriza 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

The Applıcatıon Of The Qardh Contract In Fınancıng The 

Hajj in Islamıc Bankıng  

Farah Mahdiah 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Public Perspective On Sharia Bank In Indonesia 

Hanane Ait Hmeid 

Mustapha Akodad 

Mourad Baghour 

Abdelmajid Moumen 

Ali Skalli 

Ghizlane Azizi 

Mohamed First University 
Title: Adsorption of phenol pollutants from aqueous solution 

using Ca-bentonite/ Na-bentonite. 

Binta Gift Karibo 

Çilen Erçin Near East University 
Examining The Effect of The Covid-19 Pandemic On Public 

Space In North Cyprus As A Tourist Nation 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. İsmail UKAV 
Authors Affiliation Presentation title 

Zeki Edis 

Yunus Maviş 
Van Yuzuncu Yıl University 

Mıgratıon, Racısm and Dıscrımınatıon in August Wılson’s 

Joe Turner's Come and Gone 

Ismail Ukav Adıyaman University Development of Aquaculture Production in Turkey 

Zeynep Obut 
Siirt University 

Current Status of Agricultural Wastes in Turkey  

Arzu Koçak Mutlu 
Siirt University 

Memelilerde Annelik Davranışının Biyolojik Temelleri 

Binta Gift Karibo 

Ayten Özsavaş Akçay 

Near East University 
Examining The Use of Mud In Cultural And  Architectural 

Identity: A Casestudy of The Gbagyi Tribe in Abuja, Nigeria. 

Naila Khaqiqotil Ibriza 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
The Application Of The Qardh Contract in Fınancıng The 

Hajj in Islamıc Banking  

Muhammad Afie Baghiz 

Drajat Stiawan 

IAIN Pekalongan The Effect of Islamic Banking On Economic Growth in 

Indonesia 

Putri Tsani Salsabila 

Ade Gunawan 
UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Management Accounting: Management Control Systems in 

The Public Sector 

Tamar Gogoladze Universite Hum 
The Character of a Scientist-inventor in Europe and “Soviet 

Georgia” from the Story "Cup" by M. Javakhishvili 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Korkmaz BELLITURK 

Authors Affiliation Presentation title 

Demet Darcan 

Ali Rıza Dinçer 
Tekirdag Namık Kemal University 

Treatment of Industrıal Waste Water Usıng 

Electrochemıcal+Feso4+Ca(Oh)2+Hocl 

Demet Darcan 

Ali Rıza Dinçer 
Tekirdag Namık Kemal University 

Treatment of Akpa Waste Water Usıng Electrochemıcal 

Oxıdatıon+Hocl+Feso4+Ozone 

Hülya Sayği Cukurova University Organic Agriculture Statistics In Turkey 

Korkmaz Bellitürk 

Mehmet Turgut Sağlam 
Tekirdag Namık Kemal University 

Hydrolysis of Urea In Acidic Soils And Its Agricultural 

Importance 

Korkmaz Bellitürk 

Ahmet Çelik 
Tekirdag Namık Kemal University 

Is The Debate on Organic Vs. Mineral Fertilization 

Meaningful? 

Ivan Pavlovic 

Milan Stevanovic 

Nemanja Zdravkovic 

Narcisa Mederle 

Aleksandra Tasic 

Scientific Veterinary Institute of 

Serbia 
Findings of Senotainia Tricuspis In Honey Bees In Serbia 

Aishah H.O. Al Shehhi 

Gul Ahmed Jokhio 

Abid Abu-Tair 

The British University in Dubai Preventive Maintenance Using Recycled Asphalt 

Ani Syafa’ah 
UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Fınancıal Statements: Importance In Tax Report 

Eka Nur Kharisma 
UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Management Of Account Receivables To Not Lose 

Maulida’Arifina UIN K.H Abdurrahman Wahid 
Recording Methods And Regional Financial Accounting 

Cycles 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Deniz ŞİRELİ 

Authors Affiliation Presentation title 

Feran Aşur 

Arzu Çiğ 
Van Yüzüncü Yıl University 

Examınation of Vegetation in Landscape Repair of Mining 

Activities 

Arzu Çiğ 

Feran Aşur 
Van Yüzüncü Yıl University 

Use of Hydrogel In Ornamental Plants Cultivation And 

Landscape Architecture 

Melekber Sülüşoğlu Durul 

Nuşin Tekin Kocaeli Üniversity Somatıc Embryogenesıs In Fruıt Cultıvar 

H. Deniz Şireli 

Ali Murat Tatar 

Murat Turan 

Dicle Üniversity 
Determination of Fertility Criteria of Awassi Sheep in 

Breeder Conditions 

Ali Murat Tatar 

H. Deniz Şereli 

Murat Turan 

Dicle Üniversity 
Determination of Genetic Parameters of Birth And Weaning 

Weights of Awassi Lambs in Breeder Conditions 

Rupal Devi BPS University of women Scope of Cyber Law in India 

Harry Bagus Saputra 

Mohammad Shulthoni 

Drajat Stiawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 
Development Of Sharia Bank Assets In Indonesia 

Hayat El Hammi 

Loubna Jabir 

Soumya Essayeh 

Mohamed Nor 

Omar Azougagh 

Hassan Amhamdi 

Abderrahmane El Idrissi 

Mohamed Abou-Salama 

Soufian El Barkany 

Mohamed First University 
Characterization And Flocculation Performance of A Newly 

Green Flocculant Derived From Hydroxethylcellulose 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Meltem  AVAN 

Authors Affiliation Presentation title 

Abdulhamit Kireç 

Mine Pakyürek 
Siirt University Rootstock and Variety Selection For Pistachio 

Sultan Kaçmaz 

Mine Pakyürek 

Emine Küçüker 

Siirt University 
The Importance of Dwarf Fruit Growing And Developments 

In Dwarf Fruit Growing 

A. Engin Özçelik 

Gülcan Demiroğlu Topçu 
Selcuk University Use of Solar Energy in Agriculture 

Meltem Avan Adıyaman University Potential Effects of Climate Change on Plant Diseases 

Meltem Avan Adıyaman University Nanotechnology Applications in Controlling Plant Diseases 

Oghuvwu Blessing Edirin 

Wara Samuel Tita 
Havilla university 

Monitoring Water Pressure Behaviour In Piping Network For 

Sustaining Steady Water Supply 

Abdulfatai Adekunle Owodunni University of Ibadan 

Pushing Them Beyond Limits: Staff Casualisation, 

Promotion Requirements and Work Environment as 

Predictors of Work-related Stress among Female Bank 

Employees in Ibadan, Nigeria 

Ajagbe,Adekunle David 
Prince Abubakar Audu 

University 

Rumen Characteristics And Thermo-Physiological Response 

Of West African Dwarf Goats Supplemented With Pineapple 

Waste And Cassava Peel Concentrate 

Tela, A. H 

Gadaka, M. A 

Uba, B. 

Yobe state University 
Physicochemical Analysis And Bacteriological Properties Of 

Sachet Water Produced In Damaturu, Yobe State, Nigeria 

Isiaka Olarinre 

Oreoluwa Opowu 

Christianah Olaniyi 

Ladoke Akintola University of 

Technology 

Growth Performance Of African Catfish Fed Varying Levels 

Of Hydrolyzed Feather Meal 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Mahmut İSLAMOĞLU 

Authors Affiliation Presentation title 

Mahmut Islamoğlu Adıyaman University 
Agricultural Controlling Use of Unmanned Aircraft (Uav) in 

Agricultural Entomology 

Mahmut Islamoğlu Adıyaman University 
Opportunities Of Using Nanotechnology In The Fighting Of 

Harmful Insects In Agriculture 

Doğan Arslan Siirt University 
An Withania somnifera as a Rich Source of Alkaloid: 

Properties and Potential Uses, and Cultivation 

Doğan Arslan 

Alican Kara 
Siirt University 

General overview of Importance, Cultivation, and uses of 

Borage (Borago officinalis) 

Shanu M A 

Mbochi A. L 

Isah A 

Zamani P, A 

Labbo Z 

Aliyu F S 

Afiemo A R  

Shehu Idris College of Health 

Sciences and Technology 

Trends In Gestational Diabetes Mellitus Among Pregnant 

Women Attending Barrau Dikko Teaching Hospital, Kaduna 

State Nigeria From 2013 – 2017 

Abdellah El Aissouq 

Fatima En-nahli 

Said El Rhabori 

Abdelkrim Ouammou 

Fouad Khalil 

Sidi Mohamed Ben Abdellah 

University 

Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) And 

Molecular Docking Studies A Novel Series Of 2-(4-Aryl-2-

Methylpiperazin-1-Yl)-Pyrimidin-4-One Derivatives As 

GSK-3β Inhibitors 

Idris Mohammed Halidu Federal Polytechnic Bida 
Numerical Study Of Elliptic Partial Differential Equations 

Using Finite Difference Method 

Peter Ozovehe Anikoh 

Charity Temiloluwa Metiboba 

Victor Ochijenu 

Federal University Oye-Ekiti 
Mechanisation As A Solution To Increasing Cassava 

(Manihot esculenta) Production In Kogi State, Nigeria 

Musa, S. M. 

Samuel, E. B. 

Sani, M. 

Mari, E. 

Abubakar Tafawa Balewa 

University 

Cassava Production, Processing And Utilization In Nigeria:  

A Review 

Zeynep Dumanoğlu 

Sıdıka Ekren 
Bingol University 

Determination of Some Physiological Characteristics of 

Different Cotton (Gossypium hirsitum) Varieties 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Osman GÖKDOĞAN 

Authors Affiliation Presentation title 

Osman Gökdoğan 

Cihan Demir 

Isparta Uygulamalı Bilimler 

University 

Projection Of Machine Usage in Mardin Province 

Agriculture Of Turkey 

Cihan Demir 

Osman Gökdoğan 

Isparta Uygulamalı Bilimler 

University 
Mechanization Level in Mardin Province Of Turkey 

Huzur Deveci 

Fatih Konukcu 
Tekirdag Namık Kemal University 

Determining Sensitivity To Change In Climate Parameters In 

Wheat Product Estimation With Lintul Model 

Gbenga A. Olalude 

Olalekan A. Olaleye 

Hammed A. Olayinka 

Peter A. Alabi 

Federal Polytechnic Ede 
Academic Programmes and Students’ Performance: Are they 

related? 

Fatima En-nahli 

Soukayna Baammi 

Halima Hajji 

Abdellah El Aissouq 

Tahar Lakhlifi 

Mohammed Bouachrine 

Sultan Moulay Sliman University 

Structure-based Virtual Screening and molecular dynamics 

of Natural compounds to identify potential malaria 

therapeutics 

Badmus, N. I 

Agboola, S. O 

Faweya, O 

University of Lagos Asymmetric Model for Skewed Data 

Ibrahim A.K Bayero University 

Antimicrobial Activity Evaluation of Feii) And Ni(Ii) 

Complexes With Schiff Base Derived From 2-Hydroxy-1-

Naphthaldehyde And 3-Methylaniline 

Abdulsalam Alkali Goni University of Maiduguri 
The Comparative Analysis of Profitability of Cluster and 

Non-Cluster Rice Farming In Borno State, Nigeria 

R. B., Ogunrinde 

O. F., Fayose 

T. S. Fayose 

Ekiti State University 
Hybrid Block Method for Solving Fifth Order Ordinary 

Differential Equations with Initial Conditions  

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Harun BEKTAŞ 

Authors Affiliation Presentation title 

Afolabi, M. S 

Akoroda, M. O 
Osun State University 

Genetic Variability Studies in 26 Sweetpotato (Ipomoea 

batatas (L.) Lam) Genotypes in Ejigbo, Osun State Nigeria 

Afolabi, M. S. 

Olalekan K.K.  

Akoroda, M. O. 

Osun State University 
Field Screening of Cassava Germplasm for Cuttings 

Establishment In Two Media 

Fayose Taiwo Stephen 

Ayinde Kayode 

Alabi Olatayo Olusegun 

Federal University of Technology 

Akure 

Parameter Estimation Of Linear Regression Model With 

Heteroscedasticity And Outlier Problems 

Ilaboya, I.I 

Imouokhome, J. I. 
Benson Idahosa University  

Effect Of Cottonseed Meal Supplemented With Phytase On 

Growth Performance, Haematological And Serum 

Parameters Of Broiler Chickens 

Ayokunnumi F. Obajuluwa 

Dauda S. Yagat 

Mojirayo T. Durowaiye 

Kaduna State University 

Prevalence And Antibiotic Susceptibility Pattern Of Some 

Bacterial Isolates From Date Palm Fruits (Phoenix 

dactylifera) Sold In Kaduna, Nigeria 

Surayya M. Salim 

Ibrahim L. Abdullahi 

Fatima M. Hamza 

Bayero University 
First Record Of Periconiella Specie From Kano State, 

Nigeria 

Awoyemi, K.S 

Oladipupo, A.A 

Odeyinka, A.J 

Olorode, R.A 

Osunla, F.M 

Babatunde M.O 

Adewumi, O.O 

Federal University of Agriculture 

Growth Performance And Blood Profile Of Lactating West 

African Dwarf Does Fed Diet Containing Ginger And 

Turmeric Powder As Feed Additives 

Chirinda Prince 

Samutsa Barbra 
Agriculture 

Investigation On The Growth Rate And Quality Of 

Macadamia (Macadamia intergrifolia) Established On 

Different Propagation Media 

Alia Osman Sayed Saad 
Imam Abdulrahman Bin Faisal 

University 

Suatainable Development As Determinant Of Human 

Fertility In Africa 

Ayçin Aksu Altun 
Republic of Türkiye Ministry of 

Agriculture and Forestry 

Effects Of Parasitoids And Predator Species In Control To 

Tomato Moth, Tuta absoluta 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Nazire MİKAİL 

Authors Affiliation Presentation title 

Amaefule, K.U 

Onyejekwe 

Michael Okpara University of 

Agriculture 

Nutritional Evaluation Of Growing Pigs Fed Agro-Industrial 

By-Products: Response To Humid Tropics Low Energy And 

Low Crude Protein Diets In The 

O.O. Betiku 

O.O. Bolaji 

W.O Adetunji 

Obafemi Awolowo University 
The Comparative Quality Assessment of Co-trimoxazole 

Tablets Marketed in Nigeria 

Ola-Buraimo A.O. 

Adamu K.W. 
Federal University  

Palynological study and Age Dating of the Early Miocene  

Dukku Claystone Type Section of Gwandu Formation,  

Sokoto Basin, Northwestern Nigeria. 

Rasheed-Adeleke, A.A 

Oketooto, G.L. 

Salaudeen, I.A 

Azeez, G.A. 

Chemistry Department 
Hazard Index And Risk Factor Assessment Of Heavy Metals 

Concentration In Biscuits 

Olanipekun M.K Ekiti State University 

Study on Ethnobotanical relevance and conservation of 

medicinal plants used by the inhabitants of Ifedore Local 

Government Area, Ondo-State, Nigeria. 

S.N. Okey 

C.C. Ogbu 

C.R. Unigwe 

I.C. Okoli 

O.N. Okey 

Michael Okpara University of 

Agriculture Umudike 

Effect Of Varying Dietary Levels Of Activated Charcoal On 

Hematological And Serum Biochemical Indices Of Broiler 

Chickens 

Idoma Kim 

Yakubu Dan 

Sati Rebecca 

Nafisat A.M 

Gombe State University 

Analyses Of The Socio-Economic Benefits Of Livestock 

Raising To Women In Gombe Metropolis, North East, 

Nigeria 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ali İhsan KAYA  

Authors Affiliation Presentation title 

Mercy Ifunanya Ani 

Abigail Chikaodinaka 

Obodo 

Edeh Solomon 

Federal University 

Extent of Application of Information And Communication 

Technology in Teaching And Learning in Tertiary 

Institutions in Enugu State, Nigeria 

Moses Mulenga University of Zambia 

Effects Of Chicken Manure And Chicken Manure -Derived 

Biochar On The Bioavailability And Concentration Of Lead 

(Pb) In Two Brassica Vegetables 

Akinkunmi W.B. 

Shittu O.I. 

Oke J.A 

Federal School of Statistics Empirical Comparison Of Var (Value-At-Risk) Techniques 

B.I. Hafsat 

T.S. Imam 

U. Bawa 

Bayero University 

Health Risk Assessment Of Some Heavy Metals (Cadmium, 

Chromium And Lead) In Commonly Consumed Vegetables, 

Collected At Janguza Market, Kano State, Nigeria.  

V. Thiyagarajan 

V. Kamaraj 

Sri Sivasubramaniya Nadar College of 

Engineering 

PLC Applications for Speed Control of Three Phase 

Induction Motor 

Olaifa, F.E 

Efiong, E.E 

Olowojuni, O 

Oketola, Adeyi 

University of Ibadan 

Determination of Organochlorine Pesticides and Bisphenol 

A Residues in Chrysichthys nigrodigitatus (Lacepede, 1803) 

from Asejire Lake in Ibadan, Oyo State, Nigeria. 

Joseph O Sunday 

Opeyemi G Oso 

Abdulkareem O Babamale 

Samuel U Ugbomoiko 

University of Ibadan 
Use Of Reagent Strip For The Diagnosis Of Urinary 

Schistosomiasis In Endemic Areas Of North Central, Nigeria 

Abubakar Habib I. 

Oliver Maitere.  

Sabo Yasser T. 

Aisha Habib I.  

Jamila Ibrahim S 

Aisha Khalida H. 

Mustapha Usman Y. 

Modibbo Adama University of 

Technology Yola 
Reclamation Of Spent Engine Oil For Reuse 

Ishaku DEBORAH 
Federal University of Technology 

Minna 

Impact Of Migration And Climate Change On Land Use And 

Land Cover Transformation Of North-Eastern Nigeria 

Fatma Ertaş Oğuz 

Adnan Ayan 

Ercan Oğuz 

Igdır University 
Investigation Of The Presence Of Coccidiosis In Buffalo 

Calves In Iğdır, Turkey 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Zekiye ŞENGÜL 

Authors Affiliation Presentation title 

Francis James Ogbozige Federal University Otuoke 
Adequate Surface Drainage Design For Flood Control: The 

Role Of Rainfall Intensity-Duration-Frequency Model 

Z. Amini 

H. Salehi 

M. Chehrazi 

M. Etemadi 

Shiraz University 
The Roles of miRNA and Their Targets Genes in Response 

to Heat Stress in Cynodon dactyl (L.) Pers 

Farouk Jiya Muhammad 

Abubakar Abdulkadir 

Egwim E. C 

Yusuf Hassan 

Federal University of Technology 

Minna 

Antitrypanosomal Activities Of Quercetin And Its Modified 

Products In Mice 

M.B Muhammad 

M. Kaltume 

M.M. Bawa 

M.I Tukur 

Department of Chemical Sciences 

Federal Polytechnic Bida 

Quantitative Structure-Activity Relationship And Molecular 

Docking Study On A Series Of Urea Derivatives Acting As 

H+/K+-Atpase Inhibitors 

Ele, Augustine Augustine 

Nwekpa, K. C. 

Sunday Isaac Eneh 

Marthias Elom Egede 

University Of Calabar 

Relationships Between Tqm Practices And Market Share: A 

Study Of Jonap Table Water Limited Ekureku-Abi Local 

Government Area, Cross River State, Nigeria. 

Eldar N. 

Novruzov,  

Aydan M. Zeynalova 

Institute of Botany of Azerbaijan  Fatty Acid Composition Of Lonicera Iberica M. Bieb. 

Peter Olubunmi Olubiyo Adeyemi College of Education 
Enhancing the Use of Electronic Information Resources in 

Environmental Science Field in Nigerian Universities 

Abubakar Sadiq Wada 

Sa’adatu Muhammad Julde 

Safiya Bala Borodo 

Mubarak Hussaini Ahmad 

Sani Malami 

Abdullahi Hamza Yaro 

Bayero University 

Phytochemistry, Ethnomedicinal Uses and Pharmacological 

Activity of Diodia scandens; A Review of Current Scientific 

Literature 

Nura Isyaku Bello 

Ahmad Said Abubakar 
Kano University of Science and 

Technology 

Investigation Of Rainwater Harvesting And Utilization In 

Anyigba, Dekina Local Government, Kogi State, Nigeria 

Xumay Bura Hhaygwawu 

Achisa C. Mecha 

Jacquiline K. Makatiani 

Moi University 

Optimization Of Biogas Production Through Anaerobic Co-

Digestion Organic Waste From Human Body And Pineapple 

Peels  

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
  

27.07.2022 | SESSION-1 | HALL-1

Tbilisi Time: 10:00–12:30
Ankara Time: 09:00–11:30

Meeting ID: 899 2572 0899 / Passcode: 002002



 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Kaan Emre ENGİN 

Authors Affiliation Presentation title 

B. Aliyu 

Y. J. Oyeniyi 

L. A. Olayaki 

F. B. O. Mojiminiyi 

Usmanu Danfodiyo University 

Maternal Consumption Of An Aqueous Calyx Extract Of 

Hibiscus Sabdariffa In Stress-Exposed Pregnant Rats 

Alleviates Stress-Induced Reduction Of Some Hormonal 

Profile 

B. Aliyu 

Y. J. Oyeniyi 

L. A. Olayaki 

F. B. O. Mojiminiyi 

Usmanu Danfodiyo University 
The Antioxidative Effects Of Melatonin On Some Oxidative 

Stress Biomarkers Of Stress-Exposed Pregnant Rats 

B.G. Jega 

M. Ibrahim 

M. Iormanger 

Kebbi State University of Science and 

Technology 

Hydrocarbon Degrading Coliform from Polluted Soil 

(Sandy, Loamy and Clay) in Jega, Nigeria 

Pilabina S. University of Lomé 
Clımate Varıabılıty And Impact On Cereal Productıon In 

Northern Togo 

Jimoh, A. K. Kwara State University 
Three-Step With Three Hybrid Points Block Method For 

Solving First Order Ordinary Differential Equations 

Obafemi, O. M 

Bolaji, A. A 

Ogundumade, T. P 

Raheem, K. A 

Balogun A. S 

Muideen, L.M 

Leigh, O. O. 

Obafemi Awolowo University 

Investigation Of Some Fertility Parameters: Development Of 

Pregnancy Predictive Models Following Synchromate® 

Administration And Double Fixed-Timed Artficial 

Insemination In The Bunaji Cow                   

Rabiu MUSA 

Abdullahi Dahiru 

Halima Muhammad 

Zainab Aliyu Lawan 

Lincoln University 
Knowledge Of Infection Control Among Theatre Nurses In 

Kano State Hospital 

Abdullahi Rabiu Abubakar 

Ibrahim Haruna Sani 

Sani Malami 

Abdullahi Hamza Yaro 

Bayero University 
Neuropharmacological Activity of Various Fractions 

Obtained from Solanum aethiopicum (Linn.) Fruit in Mice  

Usman, Abdullahi 

Muhammad 

David Ileza Adamu 

Ahmadu Bello University 
Role Of Simulation In Post Occupancy Evaluation Of 

Hospital Ward Building In Nigeria; State Of The Art 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Murat DEVECI 

Authors Affiliation Presentation title 

Kelechi Uchemadu Lazarus University of Ibadan Inclusive Education Classrooms in Ibadan, Nigeria 

Abdullahi, A.I 

M. B. Modu 

M. Tukur 

M. Hassan 

U. Usman 

Y. Ibrahim 

University of Maiduguri 
Proximate Compositions, Mineral Contents and Anti-

nutrients of Sweet Potato Peel 

Abdullahi Abdulkadir 

Madaki, Fatima 

Garba, Haruna 

Federal University of Technology 

Effect of Phytocystatim from Moringa oleifera leaf on some 

biochemical parameters of Mice infected with Plasmodium 

berghei NK65 

Kauthar Kabir 

Abubakar Aminu Mu’azu 
Umaru Musa Yaradua University 

A Hybrid Approach Based On Least Significant Bit & Most 

Significant Bit Algorithms For Digital Image Quality 

Steganography 

Ehimony J.B 

Sani U.M 
University Of South Africa 

A Multilevel Model On Climate Variability In Northern 

Region And Its Implication On Economic Growth 

Olarinre, I.O 

Opowu, O.T 

Olaniyi, C.O 

Ladoke Akintola University of 

Technology 

Growth Performance Of African Catfish Fed Varying Levels 

Of Hydrolyzed Feather Meal 

Ogunwolu Qudus A 

Akinpelu Ayodele O 

Agulanna Foluso.T 

Oladokun Yetunde.O.M 

Cocoa Research Institute of Nigeria  An Assessment Of Nigeria’s Cashew Industry: 1990-2020 

Ya’u Saleh 

Yusuf Mohammed 

A. O. Azeez 

A. I.  Kabugai 

Umar A. Ahmed 

Bashir Mohammed 

Bayero University Kano 

Level Of Acceptance And Perception Toward Oral Polio 

Vaccine Among Caregivers And It’s Efficacy Between 

Apparently Healthy And Malnourished Children In 

Potiskum, Yobe State 

Ehimony J.B University of South Africa 
Measurement Of Persistence On Climate Change In North 

West Nigeria 

Murat Deveci 

Sena Gürkan 

Tekirdag Namık Kemal University Some Physiological Changes Caused By Different Salt 

Water Applications At Different Periods On Kohlrabi 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Seden Turamberk Özerden 

Authors Affiliation Presentation title 

Azuaga, T. I 

Azuaga I. C 

Ibrahim, U.G 

Ushie, O. A 

Douglas, K.V 

Federal University 
Phytochemical Screening and Free Radical Scavenging 

Activity of African Tulip (Spathodea campanulata) Leaves 

Olusegun Opeyemi Oni 

Kingsley Olusola Olurinde 

Gabriel Gbenga Babaniyi 

Agricultural and Rural Management 

Training Institute 
Profiling Rural Agribusinesses 

Oyelakin, A.O 

Olubode, T.P 

Oladoja, B.O. 

Oyo State College of Agriculture and 

Technology 

Isolation, Identification and Characterization of Bacteria 

Associated with Hawked Suya Meat from Ibarapa Local 

Government Area 

Olumide Olusoga, Ezomoh 

Isaac Tunde Adeuga Adekunle Ajasin University 

Stress Management Benefits And Recreational Pursuits As 

Correlates Of Sports Participation Among Students In 

Tertiary Institutions In Rivers State, Nigeria  

Olumide Olusoga, Ezomoh 

Isaac Tunde Adeuga Adekunle Ajasin University 

Facilities and Equipment as Indices of Sport Organisation 

and Administration among Colleges in Port Harcourt 

Metropolis  

Abdul Walusansa 

Jesca. L. Nakavuma 

Savina Asiimwe 

Jamilu. E. Ssenku 

Dickson Aruhomukama 

Tahalu Sekulima 

Hussein. M.Kafeero 

Godwin Anywar 

Esther Katuura 

Alice Nabatanzi 

Nathan. L. Musisi 

Arthur. K. Tugume 

Esezah. K. Kakudidi 

Makerere University 

Medically Important Bacteria Isolated From Commercial 

Herbal Medicines In Kampala City, Uganda: The Need To 

Enhance Safety Frameworks  

Akeredolu, F.A 

Sonibare, J.A 

Adewale, A.J 

Fakinle, B.S 

Adeniran, A.J 

Okedere, O.B 

Adesina, O.A. 

Obafemi Awolowo University 
Emission Inventory of Air Pollutants from Some Common 

Sources in Nigeria 

Zulfugarova B. Mehriban 
Azerbaijan Medical University Effect Of Black Elder Flower Extracts On Lipid Metabolism 

Seden Turamberk Özerden 

Burcu Ilgaz 
Girne Amerikan University 

An Evaluation Of The Islamic Faith Centers In Northern 

Cyprus Within The Scope Of Tangible Cultural Heritage In 

Terms Of Faith Tourism 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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ÖZET 

Buğday, tüm dünyada insanlar tarafından temel gıda olarak tüketilen en önemli tahıllardan 

birisidir. Buğdaydan maksimum verim elde etmek için birim alanda üniform ve optimum bitki 

sayısını sağlamak ilk kritik adımdır. Koleoptil, monokotiledonlarda fidelerin topraktan 

çıkmasını sağlayan ve genetik kontrol altında olan koruyucu bir kılıftır. Koleoptil uzunluğu, 

maksimum tohum ekim derinliğini belirler ve özellikle kuru bölgelerde bitkilerin yeraltı 

sularından yararlanmalarını sağlar. Bu nedenle, uzun koleoptillere sahip buğday genotiplerinin 

tanımlanması buğday ıslah çalışmaları için gerekli ve çok önemlidir. Bu çalışmada, bir 

makarnalık buğday (Triticum durum L.) çekirdek koleksiyonunun koleoptil uzunluğu bakımdan 

karakterizasyonu hedeflenmiştir. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Koleoptil uzunlukları kurutma kâğıdı çimlenme protokolüne göre 

15°C'de %100 nispi nem ile 7 gün boyunca, ardından 20°C'de 5 gün boyunca tamamen 

karanlıkta iklimlendirme kabininde tutulan tohumlardan ölçülmüştür. Koleoptil uzunluğunu 

ölçmek için bir dijital görüntü analizi programı olan ImageJ yazılımı kullanıldı ve elde edilen 

veriler istatistiksel analize tabi tutuldu. Varyans analizi sonucunda, genotipler arasında yüksek 

bir varyasyon olduğu gözlenmiş ve Tukey's çoklu karşılaştırma testi, modern makarnalık 

çeşitlere kıyasla hemen hemen tüm yerel çeşitlerin en uzun koleoptile sahip olduğunu 

göstermiştir. Bu sonuç, yerel çeşitlerin evrimsel süreçte kurak alanlara dayanıklılık için daha 

uzun koleoptiller geliştirebildiğini göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, gelecekteki iklim 

değişikliği senaryoları düşünüldüğünde, uzun koleoptilli yerel makarnalık buğday çeşitlerinin, 

kuraklığa dayanıklı modern buğday çeşitlerinin geliştirilmesi için önemli bir genetik kaynak 

olacaktır. 
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ABSTRACT 

Wheat is one of the most important cereals consumed as a staple food by humans all around the 

world. In order to obtain maximum yield from wheat, it is the first critical step to ensure a 

uniform and an optimum number of plants per unit area. The coleoptile is a protective sheath 

that enables the emergence of seedlings from the soil in monocotyledons and is under genetic 

control. The coleoptile length determines the maximum seed sowing depth and allows plants to 

exploit ground water, especially in dry regions. Thus, discovering wheat genotypes having long 

coleoptiles is needed and important for wheat breeding. In this study, the characterization of 

coleoptile length was aimed at a core collection of durum wheat (Triticum durum L.). The trial 

was conducted in accordance with a randomized complete block design, with three replications. 

The coleoptile length was measured with respect to the blotter-paper germination protocol in a 

growth chamber in complete darkness for 7 days at 15°C with 100% relative humidity, followed 

by 5 days at 20°C. Digital image analysis was used to measure coleoptile length by ImageJ 

software, and measurements were subjected to statistical analysis. As a result of variance 

analysis, high variation was observed among the genotypes, and Tukey's multiple range test 

demonstrated that almost all the local landraces have the longest coleoptile compared to the 

modern durum cultivars. This demonstrates that the landraces could have developed the longer 

coleoptile to endure in dry areas in the evolutionary process. In light of this information, when 

considering future climate change scenarios, the durum landraces with long coleoptile will be 

an important genetic resource to develop drought-tolerant modern wheat cultivars. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı fiziksel aktivite, durumluk kaygı ve ruh hali arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Araştırmaya, amatör / profesyonel olarak spor yapan 182 sporcu (yaş, 20.7 ± 

2.99) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve fiziksel 

aktivite düzeyini ölçmek için Uluslararası Fiziksel Aktivite ölçeği kısa formu (UFAÖ-KF), 

Durumluk Kaygı Ölçeği ve Brunel Ruh Hali ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 

programında analiz edilmiştir. Hata payı düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırmanın 

bulgularına göre, kadın sporcuların durumluk kaygı ve ruh hali düzeylerinin erkeklere oranla 

yüksek sonuçlara ulaşıldığı gözlenmiş ve bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Katılımcıların millilik durumu değişkenine göre milli olan sporcuların ruh hali ve 

durumluk kaygı düzeylerine bakıldığında, milli olmayan sporculara göre ortalama puanlarının 

daha yüksek olduğu ve bu durumun istatistiksel açıdan anlam ifade ettiği belirlenmiştir 

(p<0.05).Elde edilen bulgular incelendiğinde ve milli sporcuların milli olmayan sporculara göre 

daha yüksek kaygı ve ruh hali düzeyine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Milli sporcuların erken 

yaşlarda kamp ortamında bulunarak uzman antrenörler eşliğinde yüksek hedeflere ulaşmaya 

çalışıldığı düşünüldüğü zaman hedef yüksekliği ve kaygı düzeyinin oluşabildiği 

düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

This study aimed to examine the relationship between physical activity, state anxiety and mood. 

182 amateur/professional athletes (age, 20.7 ± 2.99)   participated in the research voluntarily. 

The short form of the International Physical Activity Scale (IFAS-SF), the State Anxiety Scale 

and the Brunel Mood Scale were used to measure the personal information form and physical 

activity level prepared by the researcher. The obtained data were analysed in SPSS 22.0 

program. The error margin level was taken as p<0.05. According to the results of the study, it 

was observed that the state anxiety and mood levels of female athletes were higher than that of 

males, and this difference was found to be statistically significant (p<0.05). Considering the 

mood and state anxiety levels of the national athletes according to the nationality status variable 

of the participants, it was determined that the national athletes' mean scores were higher than 

the non-national athletes and this situation was statistically significant (p<0.05). When the 

results were examined, it was observed that national athletes had higher anxiety and mood 

levels than non-national athletes. Considering that national athletes are trying to achieve high 

goals by being in a camp environment at an early age and accompanied by expert coaches, it is 

thought that target and anxiety levels may occur when it is taken into account. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Türkiye de dezavantajlı kabul edilen gruplara, sportif etkinlikler 

aracılığıyla yaşadıkları topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırabilecek parametrelerin 

değerlendirilerek yorumlanabilmesidir. ÜNİCEF (2018a) e göre ülkemizde dezavantajlı 

gruplar; engelli çocuklar, az gelişmiş bölgelerdeki ve kırsal kesimdeki çocuklar ve gençler, 

yoksul kent ve mahallelerindeki çocuklar ve gençler, romanlar, çatışma ortamındaki çocuklar 

ve gençler, anadili Türkçe olmayan çocuklar, uluslararası göçmenler ve dezavantajlı tüm diğer 

gruplar olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi (2004), uzun süreli bakım, 

sağlık, sosyal güvenlik, barınma ve istihdam gibi hizmetlerin dezavantajlı gruplar için genel 

kamu ve sosyal hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir. Dolayısı ile dezavantajlı 

grupların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında aracı olarak kullanılmak istenen 

sportif ve rekreasyonel faaliyetler, dezavantajlı gurupların sosyal uyum sorunlarının üstesinden 

gelmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda mevcut 

araştırmanın; literatürde gerçekleştirilmiş dezavantalı kabul edilen gruplarda egzersizin pozitif 

etkilerinin gözlemlendiğine yönelik araştırmalar derlenerek konuyu farklı bir bakış açısı ile 

inceleyerek yorumlanacağından, sonraki çalışmalara yol gösterebilecek bir çalışma olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 

Anahtar Kelimeler: Dezavantajlı Grup, Egzersiz ve Sportif Etkinlikler 

  

10

mailto:kmkongresi@gmail.com
mailto:yamaner7@gmail.com


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

INVESTIGATION OF THE POSITIVE EFFECTS OF PARTICIPATION IN 

EXERCISE IN DISADVANTAGED GROUPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to evaluate and interpret the parameters that can facilitate the 

adaptation of disadvantaged groups in Turkey to the society they live in through sportive 

activities. According to UNICEF (2018a), disadvantaged groups in our country are; children 

with disabilities, children and youth in underdeveloped areas and rural areas, children and youth 

in poor cities and neighborhoods, Roma, children and youth in conflict situations, children 

whose mother tongue is not Turkish, international immigrants and all other disadvantaged 

groups. At the same time, the Council of Europe (2004) stated that services such as long-term 

care, health, social security, housing and employment are an integral part of general public and 

social services for disadvantaged groups. Therefore, it is thought that sportive and recreational 

activities, which are intended to be used as a means of meeting the social and psychological 

needs of disadvantaged groups, can help disadvantaged groups to overcome their social 

adaptation problems. In line with all this information, the current research; It is possible to say 

that it is a study that can guide the next studies, since the studies in the literature that the positive 

effects of exercise are observed in the groups considered to be disadvantaged will be compiled 

and interpreted by examining the subject from a different perspective. 

 

Keywords: Disadvantaged Group, Exercise and Sportive Activities 

 

 

 

 

 

 

 

  

11



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

PRSONALITY TRAITS DERIVED FROM LEXICAL APPROACH TO TURKISH 

LANGUAGE 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Üzeyir Ok 

Ibn Haldun University 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

One of the basic aims of psychology is to understand, explain, predict and control human 

behavior. Personality characteristics are deemed essential units of human behavior to this aim 

particularly when, for instance, selecting candidate employees into related positions in 

employment and industry or recognizing a person for any other purpose. The trait approach to 

personality with 5 main personality traits, i.e. Neuroticism, Extraversion, Openness, 

Agreeableness and Conscientiousness is a well-known model in the literature that is widely 

used internationally. Although parallel forms of these five traits were developed in Turkey and 

in other countries, as different cultural contexts, the content and the number of these traits have 

not been properly challenged and questioned in countries outside economically developed 

social contexts. The aim of this study was, using the whole procedure of lexical approach, to 

determine whether words used in Turkish vocabulary to describe personality traits confirm big-

five model in terms of content or not; and additionally, to check whether there are traits other 

than five traits. To this aim, two waves of studies were conducted with 306 and 311 non-

randomly selected participants. The preliminary analysis confirmed big-five model. In addition, 

it provided 5 extra factors which may not be squeezed in the big-five model but can be found 

in other personality studies such as psychoticism, and authoritarianism. The second study 

confirmed the traits in the first study. The new traits included ‘excessive ambition’ (hırs), 

‘communality’, ‘emotionality’ and ‘austerity or modesty’.   
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ABSTRACT 

This study shall focus on the concepts of history, tradition and modernity within their mutual 

transformation and how it showed itself in Turkish art milieu. Since the influential circles in 

the field of plastic arts have always considered the concepts of modernity and universalism to 

be identical, those who tried to bring the issue of "national and traditional values" to the agenda 

were criticized for not complying with the requirements of the age. In the post-1980 period, as 

this modernist perspective lost its power, ties with the past were tried to be established through 

concepts such as 'historicism', 'nostalgia', 'memory' and 'tradition'. In the relationship 

established by the artists with the past and the future, two different identities were sought: 

'Making Turkey/Ottoman/Islamic archeology' and 'judging the culture and ideology of the 

Republic that caused the loosening of ties with the Ottoman Empire'. As a result of this 

sensitivity, works were created with the awareness of meeting and reckoning with tradition 

whereas an archaeological attitude towards culture has been developed. Along with this 

process, an opinion emerged that works related to the 'historicism' approach are among the 

'cultural consumption objects' in 1980s Turkey, which has turned into a consumer society. 

Before 1980, references to past cultural items were called 'historical', while studies after 1980 

began to be called 'historicist'. This fact will be revealed by some works of the artists of the 

Turkish Republic throughout 20th century, especially 1980s, with this presentation. 
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ÖZET 

Artan insan nüfusu ile birlikte enerji kaynaklarının kullanımının artması kaçınılmazdır. 

Özellikle fosil yakıta dayalı enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkisi tartışılmaz derecede 

kötüdür. Yenilenebilir ve temiz enerjiye ilgi son yıllarda artmasına rağmen enerji ihtiyacındaki 

inanılmaz artış karşılanamayacak düzeyde. Bu nedenle, yüksek verimli teknolojik araçların 

kullanılması ve enerji tüketiminin en aza indirilmesi önem kazanmıştır. İnsanlar günlük 

yaşamlarında uzun süre kapalı ortamlarda bulunmaktadır. Kışın iç ortamların sıcak, yazın ise 

belirli bir sıcaklıkta tutulması konfor açısından önemlidir. Bu durumda enerji tüketimini en aza 

indirmek için bina yalıtımı, ısıtma ve soğutma yükleri enerji tüketimi için önem kazanmaktadır. 

Bu çalışma, iç mekanlarda kullanılan pencerelerden kaynaklanan enerji kayıplarını en aza 

indirmek için ısıcam uygulamalarına odaklanmaktadır. 4 mm'lik iki cam arasına yerleştirilen 

hava, argon ve kripton gazlarının ısı transferine etkisi değerlendirilmiştir. Ayrıca ısıcam 

arasındaki mesafenin 12-24 mm arasında değiştirilmesinin etkisine de yer verilmiştir. Çalışma, 

2 boyutlu CFD modeli ile sürekli koşullarda gerçekleştirilmiştir. Dış ortam sıcaklığı 5°C, iç 

ortam sıcaklığı 25°C sabit tutularak sistemdeki sıcaklık ve hız dağılımı incelenir. Pencerenin 

ısı transferi 3 gaz için karşılaştırıldığında kriptonun en iyi izolasyonu sağladığı ve ısı transfer 

katsayısının 0,9 W/m2K civarında olduğu görülmektedir. Ayrıca Argon ve Kripton için en iyi 

yalıtımın ısıcam arasındaki gaz boşluğu miktarı 20 mm olduğunda elde edildiği anlaşılmaktadır. 

Hava için kalınlık arttıkça yalıtım değerinin arttığı anlaşılmaktadır. Gazdaki akış hızı arttıkça 

ısı transfer etkilerinin arttığı görülmektedir. Çift cam arasındaki 12 mm boşluk hava ile 

dolduğunda, pencerenin ortalama iç sıcaklığı 0,046 m/s sıvı hızında 294.055 K iken, kripton ile 

doldurulduğunda sıvı hızı 0,036 m/s dir. ve pencerenin ortalama iç sıcaklığı 295.419 K olur. Bu 

sonuçlara göre ısı transferi için ısı transferi için ısıl cam arasındaki kalınlık kadar akışkan 

hareketi de önemli bir kriterdir. 
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ABSTRACT 

It is inevitable that the use of energy resources will increase with the increasing human 

population. In particular, the negative impact of fossil fuel-based energy sources on the 

environment is indisputably bad. Although the interest in renewable and clean energy has 

increased in recent years, the incredible increase in energy needs is at an unmet level. Therefore, 

the use of high-efficiency technological tools and minimizing energy consumption have gained 

importance. People are in closed environments for long periods of time in their daily lives. It is 

important for comfort to keep indoor environments warm in winter and at a certain temperature 

in summer. In this case, building insulation, heating and cooling loads gain importance for 

energy consumption in order to minimize energy consumption. This study focuses on double 

glazing applications to minimize energy losses from windows used in indoor environments. 

The effect of air, argon and krypton gases placed between two 4 mm glasses on heat transfer is 

evaluated. In addition, the effect of changing the distance between the double glazing between 

12-24 mm is given. The study is carried out in continuous conditions with a 2D CFD model. 

The temperature and velocity distribution in the system is examined by keeping the outdoor 

temperature constant at 5°C and the indoor temperature at 25°C. When the heat transfer of the 

window is compared for the 3 gases, it is seen that the krypton provides the best insulation and 

the heat transfer coefficient is around 0.9 W/m2K. In addition, it is understood that the best 

insulation is obtained for Argon and Krypton when the amount of gas space between the double 

glazing is 20 mm. It is understood that the insulation value increases as the thickness increases 

for air. It is seen that the heat transfer effects increase as the flow rate increases in the gas. When 

the 12 mm space between the double glazing is filled with air, the average indoor temperature 

of the window is 294.055 K at a fluid velocity of 0.046 m/s, while when it is filled with krypton, 

the fluid velocity is 0.036 m/s and the average indoor temperature of the window becomes 

295.419 K. According to these results, fluid movement is an important criterion for heat 

transfer, as is the thickness between the double glazing. 
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ABSTRACT 

Groundwater is an important source for water supply in rural regions. Groundwater 

contaminants mostly originate from agricultural activities and urban wastes. Especially mobile 

contaminants tend to move through the sub-horizon of soil and finally to leach through the 

shallow aquifer. The application of chemicals in agriculture has carried the environmental 

pollution problem to national and international dimensions such as pesticide and nitrate 

contamination of soil, groundwater and surface waters.  Most of agricultural chemicals remain 

for a long time in the environment and accumulate within the living body by causing different 

diseases. With the agricultural surface irrigation in the study area in 1995, water level of shallow 

aquifer has risen continuously so far. Rising groundwater levels with increasing contamination 

risk were discussed as caused by deficient drainage conditions and excessive irrigation in the 

area. The aim of the study was to investigate the groundwater quality of Harran Plain under the 

influence of intensive agricultural practices. In this context, 10 sampling wells were determined 

in the plain and Ca, Mg, Na, K, Cl, F, HCO3, SO4, PO4, NH4, NO2, and NO3 analyses of samples 

were performed in 2 periods as before irrigation (March 2020) and after irrigation (January 

2021). The acceptable limit value of 50 mg/l nitrate was exceeded in 7 wells before irrigation 

period and in 6 wells after irrigation. Maximum nitrate and sulphate concentrations were 868 

mg/L and 401 mg/L in Uğurlu and Bolatlar sampling points, respectively for pre-irrigation. As 

a conclusion mobile characteristic of nitrate ion accelerated its movement to shallow aquifer. 

Excessive use of fertilizers in agriculture have resulted in high nitrate levels in the groundwater. 

These wells draw attention as sampling points where the contaminant effects of excessive 

agricultural irrigation are encountered as high nitrate concentrations. Irrigation alternatives that 

use less water should be chosen as a solution. In addition, the use of more fertilizer than the 

plant needs should be avoided. The realization of all these ways can be possible with farmer 

trainings. 
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ABSTRACT 

Tea (Camellia sinensis) is the most popular local beverage for people. Traditional tea drinking 

is considered to be a source of another important trace element intake in human dietary. Because 

of a high daily tea consumption, it is a potential source of toxic metal ions for humans. Presence 

of trace elements in tea is due to tea plants being normally grown in highly acidic soils, where 

trace elements are potentially more bioavailable for root uptake. Green tea which obtained by 

harvesting fresh leaves, covers 20% of the total tea production. Tea leaves wither with reducing 

moisture content followed by rolling and crushing in the production of black tea. Green tea 

character mainly depends on leaf compositions at the time of harvesting than on compounds 

formed during technological processing. Moreover, the elemental composition of green tea is 

strongly associated with environmental factors such as geographical, agricultural, climatic or 

soil conditions. Differences between green and black tea processing are another facts in this 

issue. Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, and Zn contents in black and green tea infusions were 

investigated in this sudy. Cd, Cr, and Hg value of all samples were found below detection limit. 

Cu (p<0.001) and Fe (p<0.01) concentration of black tea infusions was lower than green 

counterpart (p<0.001). Increased element concentrations of tea infusions may be significantly 

due to machinery processing in factories that used copper boards at the twisting stage during 

green tea production machinery. Rolling by rotovrane was the key stage affecting the Cu levels 

in the final made tea, which was similar to the Fe variation during tea manufacturing. A major 

target of chronic copper toxicity is the liver. Liver toxicity is usually seen in specific 

populations. Occasional check and frequent analysis of foodstuff is recommended with an 

intention to avoid any risk that arise from intake beyond the tolerance limits standards. 
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ÖZET 
Plastik ürünler, üretim maliyetlerinin ucuz olması, kolay işlenebilirlik, ve dayanıklılık gibi 

özellikleri sayesinde özellikle 20. yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde dünya genelinde petrol kaynaklarından plastik üretimi 300 milyon tonu geçmiştir. 

Gıda ambalaj ürünleri ise, üretilen bu ürünlerin %20 lik gibi büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte ambalaj ürünü olarak kullanılan plastiklerin çok büyük kısmı geri dönüşüme 

uğramadan doğaya bırakıldığından çevre kirliliği üzerinde çok büyük bir paya sahiptir. Ayrıca 

bu plastik atıklar geri dönüştüldüğüde elde edilen ürünlerin kalitesi orjinal ürüne kıyasla daha 

düşüktür. Bu nedenle özellikle gıda ambalaj uygulamalarında biyolojik olarak parçalanabilen 

ürünler seçilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan biyolojik olarak çözülebilen 

biyonanokompozitler, özellikle son on yılda gıda ambalaj uygulamalarından çeşitli günlük 

kullanım alanlarına kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır ve üretim miktarları gün geçtikçe 

artmaktadır. Yakın gelecekte günlük hayatta kullandığımız tek kullanımlık plastik çatal, kaşık, 

bardak gibi malzemelerin yerini biyonanokompozit olanlarının alması beklenmektedir. 

Biyonanokompozitler, biyo tabanlı bir bileşen ile nano ölçekli en az bir parçacıklardan oluşan 

malzemelerdir. Biyonanokompozitler hazırlanma yöntemi, işlev, biyobozunurluk, 

biyouyumluluk ve üretim yöntemleri gibi temel özellikleri göz önüne alındığında geleneksel 

nanokompozitlerden ayrılmaktadırlar. Bu çalışmada biyonanokompozitlerin üretim yöntemleri 

incelenmiştir. Genel olarak dört farklı üretim tekniği üzerinde durulmuştur. Bu yöntemler, 

yerinde interkalatif polimerizasyon, solüsyon interkalasyonu, şablon sentezi ve eriyik 

interkalasyonudur. Bu yöntemlerden herhangi biri kullanılarak homojen, baz polimere kıyasla 

daha gelişmiş mekanik özelliklere sahip ve su buharı tutabilen biyonanokompozitler üretilmesi 

mümkündür. Her bir yöntem ayrıntılı olarak incelenmiş ve birbirlerine göre üstün özellikleri 

bakımından kıyaslanmıştır. Yine de homojenliği sağlamak ve aglomer oluşumunu engellemek 

için baz polimer ve nanoparçacık türüne bağlı olarak doğru üretim tekniği kullanılması 

verimlilik ve gıda güvenliği açısından son derece önemlidir.  
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ABSTRACT 

Plastic products have been widely used, especially since the 20th century, thanks to their low 

cost of production, ease of processing, and durability. Today, plastic production from petroleum 

resources worldwide has exceeded 300 million tons. Food packaging products, on the other 

hand, constitute a large part of these products, such as 20%. However, since most of the plastics 

used as packaging products are left to nature without being recycled, they have a large share in 

environmental pollution. In addition, the quality of the products obtained when these plastic 

wastes are recycled is lower than the original product. For this reason, it is necessary to choose 

biodegradable products, especially in food packaging applications. In this respect, 

biodegradable bionanocomposites have been used in a wide range of areas from food packaging 

applications to various daily usage areas, especially in the last ten years, and their production 

amounts are increasing day by day. Bionanocomposites are materials that consist of a bio-based 

component and at least one nanoscale particle. Bionanocomposites differ from conventional 

nanocomposites when their basic properties such as preparation method, function, 

biodegradability, biocompatibility and production methods are considered. By using any of 

these methods, it is possible to produce bionanocomposites that are homogeneous, have better 

mechanical properties compared to the base polymer and can hold water vapor. However, it is 

extremely important to use the correct production technique depending on the base polymer 

and nanoparticle type in order to ensure homogeneity and prevent agglomeration formation in 

terms of efficiency and food safety. 
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ÖZET 

Dünya genelinde enerji tüketiminin önemli bir bölümü fosil yakıt kaynaklıdır. Ancak artan 

karbon emisyon miktarları, artan nüfus ve enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, araştırmacıları 

yeni ve temiz enerji kaynakları aramaya yönlendirmiştir. Öyleki uluslararası enerji ajansına 

göre, 2030 yılına kadar dünya genelinde enerji tüketimi % 44 oranında artması beklenmektedir. 

Mevcut fosil kaynaklı enerji kaynaklarının bu artışı karşılayamayacağı bilinen bir gerçektir. 

Son yıllarda, tartışmasız teknolojik gelişmeler ve çevre ve iklim ile ilgili uluslararası anlaşmalar 

nedeniyle enerji taleplerini karşılamak için yenilenebilir enerji kaynakları küresel ölçekte ilgi 

odağı haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 

hidroelektrik, biyoenerji ve jeotermal enerji gibi geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak mevcut 

türler arasında güneş enerjisi, dünya genelinde enerji ihtiyacını karşılamak için en makul enerji 

kaynağı olarak kabul edilmektedir. İnsanlığın hizmetinde olan güneş, doğada hiçbir maliyeti 

olmayan sonsuz bir enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki yıllık enerji 

tüketiminin, bir saat içinde dünyaya gelen güneş radyasyonundan belirgin şekilde daha düşük 

olduğu bilinmektedir. Enerji talebinin güneş enerjisi uygulamalarıyla karşılanması, enerji 

kullanımıyla ilgili çevresel, sosyal ve ekonomik sorunların azaltılmasında da kilit rol 

oynamaktadır. Diğer yandan güneş enerjisi sistemlerinin kullanımı gün geçtikçe artmasına 

rağmen hemen her uygulama örneğinde erim değerleri limitlerine ulaşmış durumdadır.  Bu 

sınırlamalara den olan en önemli etmenlerden birisi güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan en 

yaygın çalışma sıvısı olan suyun, düşük bir termal iletkenliğe sahip olmasıdır. Bu nedenle, 

nanoakışkanlar gibi alternatif çalışma akışkanları, termal iletkenliği ve dolayısıyla güneş 

enerjisi sistemlerinin genel performans parametrelerini iyileştirmek için ilgi merkezindedir. 

Nanoakışkanlar benzersiz, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri sayesinde güneş kremleri, 

kozmetikler, boyalar, ekranlar, piller, kataliz, tıp, sensörler, enerji, tarım, soğutucu, plastik 

ambalajlar ve leke tutmaz tekstiller gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu araştırma 

kapsamında nanoakışkanların izlemeli ve izlemesiz güneş kollektörleri, fotovoltaik/termal 

sistemler, güneş termoelektrik cihazları, güneş damıtıcıları, güneş termal enerji depolama 

sistemleri, güneş seraları ve güneş havuzları gibi çeşitli güneş enerjisi sistemlerindeki 

uygulamaları incelenmiştir.  
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ABSTRACT 

A significant portion of energy consumption worldwide is based on fossil fuels. However, 

increasing amounts of carbon emissions, increasing population and rapid depletion of energy 

resources have led researchers to seek new and clean energy sources. According to the 

International Energy Agency, energy consumption worldwide is expected to increase by 44% 

by 2030. In recent years, renewable energy sources have become the focus of attention on a 

global scale to meet energy demands due to undisputed technological developments and 

international agreements on environment and climate. Renewable energy sources have a wide 

spectrum such as solar energy, wind energy, hydroelectricity, bioenergy and geothermal energy. 

However, among the existing types, solar energy is accepted as the most reasonable energy 

source to meet the energy needs worldwide. Meeting the energy demand with solar energy 

applications also plays a key role in reducing the environmental, social and economic problems 

related to energy use. On the other hand, although the use of solar energy systems is increasing 

day by day, range values have reached their limits in almost every application example. One of 

the most important factors causing these limitations is the low thermal conductivity of water, 

which is the most common working fluid used in solar energy systems. Therefore, alternative 

working fluids such as nanofluids are of interest to improve thermal conductivity and thus 

overall performance parameters of solar power systems. Thanks to their unique chemical, 

physical and mechanical properties, nanofluids have a wide range of uses such as sunscreens, 

cosmetics, paints, screens, batteries, catalysis, medicine, sensors, energy, agriculture, coolers, 

plastic packaging and stain-proof textiles. Within the scope of this research, the applications of 

nanofluids in various solar energy systems such as monitored and unmonitored solar collectors, 

photovoltaic/thermal systems, solar thermoelectric devices, solar stills, solar thermal energy 

storage systems, solar greenhouses and solar pools were investigated. 
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ÖZET 

Üniversite eğitimini okuyup bitiren mühendislik öğrencilerinin endüstri dünyasına alışması ve 

bilgilerini kullanması konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar. Endüstri piyasasındaki şirketler 

nitelikli eleman bulmakta sıkıntı çekerken üniversite mezunları da iş bulmakta zorluklar 

yaşamaktadırlar. Günümüzün modern dünyasında bu çelişkileri ortadan kaldıran üniversitelerin 

çeşitli akademik indekslerde kendi seviyelerini hızlı bir şekilde yükselte bileceklerine 

inanılmaktadır. Bu durum ayrıca öğrencilerin üniversite eğitimi için tercih seçimlerinde bu 

üniversiteyi daha avantajlı duruma getirmektedir.    Modern üniversite eğitiminin belirleyici 

hedefleri arasında, kendisine verilen görevleri çözebilen, sorunlara en uygun ve etkili çözümü 

hızla bulabilen bir kişiliğin oluşumu önemle vurgulanmaktadır. Bu hedef, öğrencinin içsel 

potansiyelini gerçekleştirmeye yönlendirilmeli, yaratıcı bireyin gelişimi, düşünme üretkenliği, 

belirli zorluklarla başa çıkma yeteneğinin elde edilmesine de katkıda bulunmalıdır. 

Mühendislikteki yenilikçi uygulamalarıyla bilinen TRİZ' in (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) 

üniversite eğitiminde uygulanmasına ilişkin deneysel çalışmaların etkinliği bazı hatırı sayılır 

yurtdışı üniversitelerinde ikna edici bir şekilde kanıtlanmıştır. TRİZ, şirketlerde hızla yayılma 

göstererek inovasyon süreçlerinde, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi alanlarda sıkça 

kullanılmaktadır. Ayrıca araç sektöründe Ford ve Chrysler markaları, havacılık sektöründe 

Boeing ve NASA, teknoloji sektöründe ise Hewlett Packard, Motorola, General Electric, 

Xerox, IBM, LG ve Samsung gibi birçok firmanın geliştirme aşamalarında TRİZ’i kullandığı 

bilinmektedir. 1980’lerde SSCB’den TRİZ uzmanlarının batı ülkelerine göç etmesi onu 

yurtdışına taşımalarına yol açmıştır. TRİZ’in kurucusu H. Altshuller’in Bakü’de yaşadığı 

yıllarda geliştirmiş olduğu TRİZ teknikleri, yazmış olduğu kitaplardan ve makalelerden 

çevrilerek Almanya ve Polonya'ya yayılmış ve ardından Japonya’ya, ABD’ye ve diğer Batı 

ülkelerine ulaşmıştır. TRİZ’in gelişimi, diğer yaratıcı problem çözme teknikleri gibi psikolojik 

alanda sınırlı olmayıp direk sonuç almaya yönelik pratik mühendislik alanlarında yürütülmekte 

olan bir yöntemdir.  Bu çalışmanın amacı, üniversite eğitiminde önemli TRIZ araçlarının 

kullanımına yönelik pratik örnekleriyle beraber bilgiler vermektir. 
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ABSTRACT 

Engineering students who have completed their university education have difficulties in getting 

used to the world of industry and using their knowledge. While companies in the industrial 

market have difficulties in finding qualified personnel, university graduates have difficulties in 

finding a job. It is believed that universities that eliminate these contradictions in today's 

modern world will be able to increase their level rapidly in various academic indexes. This 

situation also makes this university more advantageous in the choice of students for university 

education. Among the determining goals of modern university education, the formation of a 

personality who can solve the tasks assigned to him and quickly find the most appropriate and 

effective solution to the problems is emphasized. This goal should be directed towards realizing 

the inner potential of the student, and should contribute to the development of the creative 

individual, the productivity of thinking, the ability to cope with certain difficulties. The 

effectiveness of experimental studies on the application of TRIZ (Creative Problem Solving 

Theory), known for its innovative applications in engineering, in university education has been 

convincingly proven in some reputable foreign universities. TRIZ is widely used in innovation 

processes, project management and risk management areas by spreading rapidly in companies. 

In addition, it is known that many companies such as Ford and Chrysler brands in the vehicle 

sector, Boeing and NASA in the aviation sector, and Hewlett Packard, Motorola, General 

Electric, Xerox, IBM, LG and Samsung in the technology sector use TRIZ in the development 

stages. The immigration of TRIZ experts from the USSR to western countries in the 1980s 

caused them to move abroad.  TRIZ techniques developed by H. Altshuller during his years in 

Baku were translated from the books and articles he wrote and spread to Germany and Poland, 

and then reached Japan, the USA and other Western countries. The development of TRIZ, like 

other creative problem-solving techniques is not limited to the psychological field,  but is a 

method which is carried out in practical engineering fields to get direct results. The aim of this 

study is to provide information with practical examples on the use of important TRIZ tools in 

university education. 
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ABSTRACT 

Philosophy and architecture both need some sense of spatiality to work on a place. This sense 

of spatiality must be already there in order for them to begin experiencing any place (or space). 

Without a sense of spatiality making this experience of place possible, it would be impossible 

for any place to be considered by philosophy and architecture. This doesn’t mean that specific 

sense of spatiality is something phenomenologically given. Rather, this merely means that, 

every time we experience a place (or a space), this sense of spatiality is already there before 

are. Now from a philosophical perspective this is highly problematic, because it seems like, in 

here, there is a dogmatic acceptance of some form of fundamentalism or essentialism which 

guides the thinking towards the passivity in constructing those senses of spatiality. In this paper, 

we want to further investigate this problematic situation with examining these senses on deeper 

levels. With the methodological help of phenomenology (Jean-Luc Marion), deconstruction (J. 

Derrida) and some remarks of P. Virilio on speed, we aim to explain how the experience of 

spatiality has changed and evolved through the history for humankind. We present this 

evolution with three phases as the historical paradigms of spatiality, namely (I) From Chaos to 

Cosmos which categorizes the paradigm shift that has happened in pre-historical era, (II) From 

Cosmos to Universe which categorizes the shift that has happened during 4th century B.C., 

especially with Euclid and Ancient Greek philosophers and a possible third phase (III) From 

Universe to Spatiality as Lived Experience which categorizes the shift that has been happening 

since the 1980s, after postmodernism began to run its course. With each of these phases, we 

follow a drastic and radical change in the way we exprience the very reality of space and place 

itself. In conclusion, we think that realizing these paradigm shifts might help us understand 

what spatiality is and can be with a deeper insight, and anticipate the future progresses of the 

idea of space or place more comprehensively. 
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ÖZET 

Tahıla dayalı gıda endüstrisi tüm Dünya’da büyük bir öneme sahiptir. Durum buğdaylar da 

tahıla dayalı gıda endüstrisinde gıda kalitesi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Üstün özelliklere sahip olan yerel popülasyonlar ise gıda kalitesi yönüyle son zamanlarda ıslah 

programlarında çokça kullanılan ve önemini hiç kaybetmeyen genetik kaynaklardır. Bu 

çalışmada, 10 modern çeşit ve 15 yerel popülasyon olmak üzere toplam 25 durum buğday 

genotipi materyal olarak kullanılmıştır. Genotipler tane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane 

ağırlığı, protein içeriği, irmik rengi ve SDS bakımından değerlendirilmiştir. Araştırma, 2018-

2019 yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olmak üzere 

Diyarbakır lokasyonunda yürütülmüştür. Araştırmada genotiplerin ortalama değerlerine göre, 

olumsuz koşulların da yaşandığı yetiştirme sezonunda yerel popülasyonların modern çeşitlere 

göre tane verimi, bin tane ağırlığı, protein içeriği ve SDS değerleri açısından daha üstün 

değerlere sahip olduğu görülmüştür. Hektolitre ağırlığı ile irmik rengi ortalamaları bakımından 

ise benzer sonuçların elde edildiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yürütülmekte olan ıslah 

programlarında durum buğday yerel popülasyonlarının potansiyele sahip oldukları ve özellikle 

kalite özellikleri açısından çok önemli genetik kaynaklar olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 

Food industry based cereal has an important in all of the World and durum wheat is the quite 

important in the food industry based cereal in terms of food quality, too. Landraces with 

superior characteristics are genetic resources that have been used extensively in breeding 

programs recently in terms of food quality and have never lost their importance. In this study, 

including 10 modern varieties and 15 landraces total 25 durum wheat genotypes were used. 

Genotypes were evaluated in terms of grain yield, test weight, thousand kernel weight, protein 

content, semolina colour and SDS. The research was performed according to Randomized 

Blocks Trial Desing with 4 replications in the Diyarbakır location in the 2018-2019 growing 

season. According to the average values of the genotypes in the study, during the growing 

season with adverse conditions it was seen that landraces are inferior than modern varieties in 

terms of grain yield, thousand kernel weight, protein content and SDS values. It was determined 

that similar results were obtained in terms of test weight and semolina color averages. As a 

result, it has been concluded that local populations of durum wheat have high potential in the 

breeding programs being carried out and are very important genetic resources especially in 

terms of quality characteristics. 
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ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğdayın gen merkezi olup, genetik kaynaklar açısından oldukça 

önem arz etmektedir. Bu nedenle bölgede yer alan durum buğday yerel popülasyonları bazı 

üstün özelliklere sahip olup, birçok ıslah programında kullanılan önemli genetik kaynaklardır. 

Bu çalışmada, 17 yerel popülasyon ile 3 tescilli çeşit olmak üzere toplam 20 durum buğday 

genotipi materyal olarak kullanılmıştır. Genotipler tane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane 

ağırlığı, protein içeriği, irmik rengi ve SDS bakımından değerlendirilmiştir. Araştırma, 2019-

2020 yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak 

Diyarbakır lokasyonunda yürütülmüştür. Araştırmada, tane verimi hariç diğer tüm özellikler 

yönünden yerel popülasyonların üstün değerlere sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle, durum 

buğday yerel popülasyonlarının ıslah programlarında yüksek potansiyele sahip oldukları ve 

özellikle kalite özellikleri açısından çok önemli genetik kaynaklar olduğu kanısına varılmıştır. 
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ABSTRACT 

The Southeastern Anatolia Region is the genetic center of wheat and is of great importance in 

terms of genetic resources. So, landraces of durum wheat in the region have some superior 

properties and are important genetic resources that have been used in many breeding programs. 

In this study, including 17 landraces and 3 registered varieties total 20 durum wheat genotypes 

were used. Genotypes were evaluated in terms of grain yield, test weight, thousand kernel 

weight, protein content, semolina colour and SDS. The research was performed according to 

Randomized Blocks Trial Desing with 2 replications in the Diyarbakır location in the 2019-

2020 growing season.  In the research, it was observed that durum wheat landraces had superior 

values in terms of all traits except grain yield. For this reason, it has been concluded that 

landraces have high potential in breeding programs and are very important genetic resources, 

especially in terms of quality traits. 
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ABSTRACT 

To expand international cooperation in the field of biodiversity conservation, the Republic of 

Azerbaijan acceded to the UN Convention on Biological Diversity in 2000. The National 

Strategy and Action Plan for the implementation of the “National Strategy for the Protection 

and Sustainable Use of Biological Diversity in the Republic of Azerbaijan for 2017-2020” are 

aimed at implementing effective measures in this area and achieving concrete results. The main 

purpose of our research was to study the introduction, acclimatization, and bioecological 

characteristics of Berberis umbellata Wall. Ex G.Don s in the dry subtropical climate of 

Absheron. The laboratory "Introduction and acclimatization of trees and shrubs" introduced this 

species of seeds to the experimental areas of the Institute of Dendrology. The seeds of Berberis 

umbellata Wall. ex G.Don sown in the fall sprouted the following year.  Berberis umbellata 

Wall. ex G.Don is a deciduous or semi-evergreen shrub to 8 ft high. Young growth red, 

maturing to reddish brown. Spines usually three-parted, up to 2⁄3 in. long, but sometimes absent 

from parts of the stem. Leaves slightly lustrous above, waxy grey below, prominently net-

veined on both sides, about 11⁄2 in. long and 3⁄5 in. wide, obovate to oblanceolate, tapering 

abruptly to a short petiole; leaf-margins edged with spiny teeth. Flowers three to six together in 

a cluster on short umbellate raceme, borne in May. Berries oblong, 2⁄5 in. long, dark red and 

bloomy.  Berberis umbellata Wall. ex G.Don species has been successfully introduced to the 

Absheron Peninsula with dry subtropical climate. 
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ABSTRACT 

Automatic temperature controls system is an important applications used in almost all modern 

gadgets and smart homes. We can see micro-controllers in our day-to-day life, for example, 

light sensing and controlling devices, temperature sensing and control devices, process control 

devices, etc. The system for controlling temperature automatically is achieved by using Arduino 

UNO based microcontroller system. Arduino UNO due to its increased popularity, findings its 

varied range of applications. The article shows temperature control as automatic system that 

has been not attempted before the way it has been implemented. Temperature control becomes 

important task in many of automatic operations. There are sensors, right from simple to smart 

sensors that are used for detecting the temperature. Microcontroller-based temperature control 

has become so important that it acts as a benchmark for the automatic detection and monitoring 

of temperature for testing and simulation of specific sensors. This paper introduces the 

application of control theory to ICT and hardware-based temperature control, including circuit 

design (hardware), and the introduction and testing of Arduino Uno boards. Test results are 

displayed with the help of an LCD display. This shows the temperature control automatically. 

The program is written in Arduino IDE. Utilizing the concept cooling after certain temperature, 

Arduino based hardware along with display were realized in hardware. Few samples are shown 

in result. The work is focused mainly on temperature control.Experimental set up was done and 

lot of temperature measurement was recorded with suitable dis plays. Few of sample displays 

and the observations are presented with brief discussion. 
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ABSTRACT 

According to the International Federation of Pharmacists, the main ethical requirement for 

medical and pharmaceutical workers is to maintain competence throughout their careers, during 

which they encounter new professional qualifications. According to many authors conducting 

research in the field of pharmacist management, new knowledge, skills and qualities include 

knowledge of micro- and macroeconomic issues; management theory; pharmaceutical business; 

credit and investment policy; knowledge about the choice of methods of sales promotion. 

Knowledge acquired in higher education is not enough. Much is gained by experience. 

Pharmacists involved in administration should be taught to establish business relationships with 

medical and pharmaceutical companies, government representatives, collective and 

professional environments. It is necessary to predict the situation on the market, as well as the 

activities of the pharmaceutical company itself, so that obstacles in the work of pharmacies can 

be eliminated. There are many subtleties and questions in the specialty of pharmacy, and the 

stability of the enterprise largely depends on how well a specialist in a pharmacy organization 

knows them.The purpose of our work was to find out the most important information they need   

their work in connection with the information needs of pharmacists. Employees of both branded 

pharmacies and private pharmacies took part in the survey. 51% of respondents consider it 

necessary to have pharmacological knowledge, 29% - knowledge in the field of sales art, 10% 

- knowledge in the field of psychology of purchasing behavior, 10% - knowledge of the 

regulatory framework in the field of drug trafficking. Among the surveyed experts, 85% 

believed that the knowledge gained in educational institutions was not enough, from which we 

can conclude that, on the one hand, it is necessary to pay attention to improving the knowledge 

of specialists in the faculties of general education institutions. engaged in additional specialized 

education, and on the other hand, directly in pharmaceutical companies it is necessary to 

organize corporate training in the form of pharmaceutical associations, exhibitions, conferences 

and trainings. Training should be conducted in the following areas: legal framework; the art of 

selling; seller psychology; ability to manage conflict situations; Fundamentals of knowledge 

about pharmacology. Professional psychologists and representatives of large pharmaceutical 

companies should be involved in the training of pharmacy managers and administrative staff. 

Department specialists and pharmacy managers should be able to travel to pharmaceutical 

conferences throughout the country. In this regard, a lot of work remains to be done in the 

direction of education of pharmacists. 
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ÖZET 

Sert çekirdekli meyve türlerinin anaç ıslah çalışmalarında daha çok Prunus cerasifera, Prunus 

domestica ve Prunus persica türlerine veya bunların melezlerine ait bitkiler kullanılmaktadır. 

Bu üç türün Prunus anacı olarak kendilerine has özellikleri vardır. Hangi türün daha iyi anaç 

olacağına karar vermek kolay değildir. Bu nedenle anaç ıslah çalışmaları, en ideal anacın 

bulunması için bir süreklilik göstermektedir. Bitki besin maddelerinin topraktan filizlere 

alınması anaçların en önemli işlevleri arasındadır. Bu çalışma 2020-2021 yıllarında Doğu 

Akdeniz Geçiş Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarla ve laboratuvarlarında 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, her türden 6 adet olmak üzere seleksiyon ıslahı ile elde 

edilen toplam 18 adet anaç üzerine aşılı Mikado, Mogador ve Flopria kayısı çeşitlerinde yaprak 

makro besinlerinin durumu incelenmiştir. Çalışma sonunda Prunus cerasifera türlerinin 

anaçlarının yaprak P içeriklerinde daha yüksek (%0,36) sonuç verdiği, Prunus persica türlerinin 

anaçlarının ise en düşük değerlerde (%0,29) kaldığı tespit edilmiştir. Çalışmada P.cerasifera 

anaçlarının da yaprak K içeriğinde (%3.86) etkili olduğu ve seçilen tüm anaçların Ca iletiminde 

benzer etkiler gösterdiği anlaşılmıştır. P.persica anaçlarının Mg besin iletiminde daha etkili 

olduğu (%0.63), seçilen tüm anaçların makro bitki besin maddelerinin iletiminde başarılı 

olduğu ve referans değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. Çalışmadan elde edilen veriler, 

referans değerler ve kontrol anacından elde edilen değerler dikkate alındığında umut verici 

bulunmuştur. 
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ABSTRACT 

Plants belonging to P.cerasifera, P.domestica and P.persica species or their hybrids are mostly 

used in rootstock breeding studies for stone fruit species. These three species have different 

characteristics of their own as prunus rootstock. It is not easy to decide on which species will 

be the better rootstock. For this reason, rootstock breeding studies show a continuum to find the 

most ideal rootstock. The uptake of plant nutrients from the soil to the scion is among the most 

important function of rootstocks. This study was carried out in the fields and laboratories of the 

Eastern Mediterranean Transition Zone Agricultural Research Institute in 2020-2021 years. The 

status of leaf macronutrients in Mikado, Mogador and Flopria apricot cultivars grafted on a 

total of 18 rootstocks obtained by selection breeding, 6 of each species, were investigated in 

this study. It was determined that rootstocks of Prunus cerasifera species gave higher results in 

leaf P contents (0.36%), while rootstocks of Prunus persica species remained at the lowest 

values (0.29%) at the end of the study. It was understood that P.cerasifera rootstocks were also 

effective in leaf K contents (3.86%) and all selected rootstocks showed similar effects on Ca 

transmission in the study. It was determined that P.persica rootstocks were more effective in 

Mg nutrient transmission (0.63%), all selected rootstocks were successful in the transmission 

of macro plant nutrients and were above the reference values. The data obtained from the study 

were found to be promising considering the reference values and the values obtained from the 

control rootstock. 
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ÖZET 

Tarımsal faaliyetlerde çalışanların çalışma biçimlerinin incelenmesi, analiz edilmesi, kas ve 

iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açan çalışma durumlarının iyileştirilmesi amacı ile 

önerilerde bulunulması oldukça önemlidir. Çalışanların, çalışma esnasındaki duruş 

bozuklukları, hem sağlıklarını doğrudan etkilemekte, hemde dolaylı olarak işletmenin çalışma 

verimliliğini etkilemektedir. Bu çalışmada, elma tarımının yapıldığı bir işletmede elma 

ağaçlarının budanmasında çalışanların, çalışma esnasındaki vücut pozisyonları, kamera ile 

kayıt altına alınmış ve bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Tüm kayıtlar, işletmeden ve 

çalışanlardan izin alınarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizlerinde, ergonomik risk 

değerlendirme yöntemlerinden biri olan REBA (Rapid Entire Body Assessment) yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntem, çalışma esnasında çalışanların bedensel yüklerine göre, bir risk 

skoru belirlemekte ve vücutlarının tüm kısımlarının değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Çalışmada kullanılan veriler, Karaman’da elma tarımının yapıldığı örnek bir işletmeden 

budama yapıldığı esnada 2020 yılında alınmıştır. İşletmede toplam 6 işçinin değişik budama 

makasları ile budama yaptıkları, 4 kişinin ise budamadan elde edilen dalları kümeler halinde 

topladıkları işletmenin belli bölgelerinde topladıkları görülmüştür. Budama dallarını toplayan 

kişilerin dönüşümlü olarak budama da yaptıkları belirlenmiştir. Böylece her bir çalışanın 

değişik konumlarda ve değişik vücut yüklenmelerine maruz kaldıkları söylenebilir. Çalışanların 

risk analizi yapılırken, her konumdaki duruşları ayrı ayrı ele alınmış ve ortalama REBA skoru 

hesaplanmıştır. Buna göre elde edilen REBA skoru ile risk seviyesi ve referans aralıkları 

değerlendirilmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre, elma tarımında budama işçiliği için, 

çalışanların ortalama REBA skoru 5,73 (orta risk seviyesi) olarak belirlenmiştir. Bu seviyede 

önlem alınmasının gerekliliği literatürden anlaşılmaktadır. Risklerin en aza indirilmesi için 

molaların arttırılması, günlük çalışma sürelerinin kısaltılması, ıslah çalışmaları ile tam bodur 

elma tarımının yaygınlaştırılması, çalışanların bedensel yüklerini azaltacak önlemler olarak 

sıralanabilir.  
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ABSTRACT 

It is very important to examine and analyse the working styles of those working in agricultural 

activities, and to make suggestions in order to improve the working conditions that cause 

musculoskeletal disorders. Posture disorders of employees during work both directly affect 

their health and indirectly affect the working efficiency of the enterprise. In this study, the body 

positions of the employees working in the pruning of apple trees in an apple farming enterprise 

were recorded with a camera and analysed in the computer environment. All recordings were 

made with the permission of the business and the employees. REBA (Rapid Entire Body 

Assessment) method, which is one of the ergonomic risk assessment methods, was used in the 

analysis of the data obtained. This method determines a risk score according to the physical 

load of the employees during the work and allows all parts of their bodies to be evaluated. The 

data used in the study were taken from a sample farm in Karaman, where apple farming was 

carried out, in 2020, at the time of pruning. It was observed that 6 workers in total in the 

enterprise pruned with different pruning shears, and 4 people gathered the branches obtained 

from pruning in clusters in certain parts of the enterprise. It has been determined that people 

who collect pruning branches also prune alternately. Thus, it can be said that each employee is 

exposed to different body loads in different positions. While conducting the risk analysis of the 

employees, their positions in each position were handled separately and the average REBA 

score was calculated. The risk level and reference intervals were evaluated with the REBA 

score obtained accordingly. According to the results of the research, the average REBA score 

of the workers for pruning work in apple farming was determined as 5.73 (medium risk level). 

The necessity of taking precautions at this level is understood from the literature. In order to 

minimize the risks, increasing the breaks, shortening the daily working hours, extending the 

full dwarf apple farming with breeding works can be listed as measures to reduce the physical 

burden of the employees. 
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ÖZET 

Dijital medya platformları günümüzde birçok farklı uygulamayı da beraberinde getirmektedir. 

Sosyal medya uygulamaları, kullanım kolaylığı ve sağladığı avantajlar ile cazip bir platforma 

dönüşerek güncel bilgilere, haberlere hızlı erişim kolaylığı sağlamaktadır. Bireyler ve kurumlar 

için önemli bir kimlik oluşturma alanı haline gelen yeni medya, markalar için büyük bir önem 

taşımaktadır. Sosyal medya platformlarını hedef kitleye daha hızlı ulaşmak ve etkileyici 

unsurlarla ilgi çekebilmek amacıyla kullanan kurumlar birçok farklı stratjiden 

yararlanmaktadırlar. Bunlardan biri de yapılan reklamların ünlüler aracılığıyla yapılmasıdır. 

Dijital platfromlarından olan İnstagram yeni bir ünlü kavramını da gündeme taşımaktadır 

‘influncer’ İnstagram fenomenlerinin aldığı isim olarak nitelendirmek mümkündür. Markaların, 

influncerları tercih etmesinin temelinde influencerların takipçileri veya potansiyel takipçiler ile 

sürekli olarak etkileşim halinde olmalarıdır. Etkileşim özelliği sayesinde paylaşım yapılan 

fotoğrafların keşfete düşmesi ve onların beğeni aldıkça daha fazla kişiye ulaşması aynı zamanda 

güncel etiketlerin hashtagh ile paylaşılması bu sayede etki alanının genişlemesi de mümkündür. 

Kitlesel anlamda bir değişim söz konusu iken yaşanan değişimler ile birlikte pazarlama veya 

reklam türlerinin de değişimi söz konusu olmaktadır. Markaların kendi ürünlerini hangi nesne 

veya kişiler ile özdeşleştirdiği ve hedef kitlenin ne derece ilgisini çektiği önemli bir tartışma 

konusu haline gelmiştir. Bu araştırmada yöntem olarak, yarı yapılandırılmış soru formuyla yüz 

yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve açık uçlu sorular tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışmanın 

verileri ise anket yönetimyle elde edilmişitr. 17 soruluk bu anket İstanbul Esenyurt 

Üniversitesindeki 50 öğrenciye yüzyüze anket yöntemi ile cevaplandırılmış ve konu verilerle 

desteklenerek incelenmiştir. Araştırma sonucunda Influncerlar tarafından, sosyal medya 

kanalları ile Z kuşağı alıcı davranışlarının yönlendirildiği ortaya konulmuştur.  
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ABSTRACT 

Today, digital media platforms bring many different applications. Social media applications 

turn into an attractive platform with their ease of use and advantages, providing quick access to 

up-to-date information and news. The new media, which has become an important identity 

creation area for individuals and institutions, is of great importance for brands. Institutions that 

use social media platforms to reach the target audience faster and to attract attention with 

impressive elements benefit from many different strategies. One of them is that the 

advertisements are made through celebrities. Instagram, one of the digital platforms, also brings 

the concept of a new celebrity to the agenda. The reason why brands prefer influencers is that 

influencers are in constant interaction with their followers or potential followers. Thanks to the 

interaction feature, it is possible for the shared photos to be discovered and to reach more people 

as they get likes, and at the same time, it is possible to share the current hashtags with hashtags, 

thus expanding the domain. While there is a massive change, there is a change in the types of 

marketing or advertising along with the changes experienced. It has become an important 

discussion topic that brands identify their products with which objects or persons and to what 

extent they attract the attention of the target audience. As a method in this research, face-to-

face interviews were conducted with a semi-structured questionnaire and open-ended questions 

technique was used. The data of the study was obtained by the survey management. This 17-

question survey was answered by face-to-face survey method to 50 students at Istanbul 

Esenyurt University and the subject was examined by supporting the data. As a result of the 

research, it has been revealed that the social media channels and the Z generation buyer 

behaviors are directed by the influencers. 
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ABSTRACT 

In order to study of the impact of yellow rust disease on leaf chlorophyll of bread wheat 

cultivars, two field experiments were conducted in Agricultural Research Station of Miandoab 

in West Azerbaijan during 2013-2014 and 2014-2015 growing seasons. Treatments were 

arranged as factorial experiment based on RCB design with three replications. Treatments were 

no spraying, ( E1) and spraying of tilt fungicides (half a liter per hectare) (E2) with six bread 

wheat cultivars including (G1=Zarrin, G2=Alvand, G3=Peshgam, G4=Orum, G5=Zareh and 

G6=Mihan). Environmental conditions have caused the yellow rust disease to occur naturally 

every two years. The results showed that Zarrin and Alvand cultivars in the non-spray 

environment had the highest disease by 63% and 57%, respectively. But Peshgam, Orum, Zareh 

and Mihan cultivars, were resistant to this disease. In sensitive cultivars, the process of 

decreasing leaf chlorophyll content in non-spraying environment was observed from the milky 

stage to hard dough with a steep slope. But in the sprayed conditions, this process at different 

stages of the seed growth was accompanied by a less slope. In other cultivars which were 

resistant to yellow rust, the amount of leaf chlorophyll and the trend of changes in all different 

stages of grain growth were the same in both years of the experiment. According to the results 

in general, yellow rust in cultivars reduced leaf chlorophyll in the early stages of grain growth 

and reduced the duration of the granulation period.  
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ÖZET 

Bu çalışma, domateste önemli bir zararlı konumunda olan T. absoluta ’nın Şanlıurfa ilinde en 

yaygın bulunan parazitoit ve predatör türlerinin 2017 ve 2018 yıllarında mücadeledeki 

etkinliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın 2017 ve 2018 yıllarında 

yürütülen tarla denemesi çalışmalarında 3 konu ve 4 tekerrür olarak çalışılmıştır. Parazitoit ve 

predatör konulu parsellerde salımlar yapılmış, kontrol parsellerinde salım olmamıştır. Parazitoit 

parsellerine Bracon hebetor salımı, predatör parsellerine ise Nesidiocoris tenuis salımı 

yapılmıştır. Salımlardan sonra 3., 7. ve 14. günler sayımlar yapılmıştır. Bu sayımlarda 

yapraklarda canlı larva sayıları, meyvelerde ise larva ile bulaşıklık oranları hesaplanmıştır. İki 

yılın sayım sonuçlarına istatistiki olarak korelasyon uygulanıp değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Denemenin 2017 yılı sonuçlarına göre, yapraklardaki canlı larva sayımlarına bakıldığında; 

parazitoit salımı yapılan parseller, diğer parsellere göre başarılı olmuştur. Meyve bulaşıklığında 

ise predatör salımı yapılan parseller daha başarılıdır. Çalışmanın 2018 yılı sonuçları da 2017 

yılıyla paralellik göstermiştir. Parazitoit salım parsellerinde yapraktaki canlı larva sayılarının 

en az olması B. hebetor’un T. absoluta mücadelesindeki etkinliğini göstermektedir. Meyve 

bulaşıklık oranının en az olduğu sonuçlar ise yine predatör salım parsellerinden elde edilmiştir. 

Her iki yıl da ilk sayımlarda zarar oranı düşük olarak seyretmiştir. Denemenin 2. ve 3. 

sayımlarda zarar oranı artarak devam etmiştir. Üreticiler açısından değerlendirildiğinde, % 100 

başarı elde edilememiştir. Çalışmanın yaz mevsiminde olması ve yaz mevsiminde Şanlıurfa ili 

iklim koşulları düşünüldüğünde, doğal düşmanların etkin çalışamadığı sonucu çıkmıştır. Doğal 

düşmanların ekim ve kasım aylarında daha yoğun ve etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu aylarda 

da domates hasadı kalmamaktadır. Çalışma sebebiyle parseller tarlada tutulmuştur fakat 

üreticiler temmuz ayı içerisinde tüm işlemlerini tamamlamaktadırlar. Bu sonuçlar sera 

işletmeleri için uygun görülmektedir. Açık alan domates üretiminde biyolojik mücadelenin 

başarılı olması için, diğer mücadele yöntemleriyle kombine edilerek kullanılması tavsiye 

edilebilir. Özellikle feromon tuzaklarla ve biyolojik preparatlarla biyolojik mücadele kombine 

olarak uygulanırsa T. absoluta mücadelesinde başarılı olunabilir. Sebze alanlarında kullanılan 

yoğun pestisit miktarının bu şekilde azaltılabileceği kanısına varılmıştır. 
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ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effectiveness of the most common parasitoid and 

predator species of T. absoluta, which is an important pest in tomato, in 2017 and 2018 in 

Sanlıurfa province. In the field trial studies carried out in 2017 and 2018, the study was studied 

as 3 subjects and 4 replications. Releases were made in the plots with parasitoid and predator 

theme, but there was no release in the control plots. Bracon hebetor was released to parasitoid 

plots and Nesidiocoris tenuis was released to predator plots. Counts were made on the 3rd, 7th 

and 14th days after the releases. In these counts, the number of live larvae on leaves and the 

rates of larvae and infestation in fruits were calculated. Statistical correlation was applied to the 

census results of the two years and their evaluations were made. According to the results of the 

experiment in 2017, when the live larvae counts on the leaves are examined; Parcels with 

parasitoid release were more successful than other parcels. In fruit contamination, parcels with 

predator release are more successful. The results of the study in 2018 showed parallelism with 

2017. The lowest number of live larvae in the leaf in the parasitoid release plots indicates the 

effectiveness of B. hebetor in the control of T. absoluta. The results with the lowest fruit 

contamination rate were obtained from the predator release plots. In both years, the loss rate 

was low in the first censuses. The damage rate continued to increase in the 2nd and 3rd counts 

of the experiment. When evaluated in terms of manufacturers, 100% success could not be 

achieved. Considering the fact that the study was in the summer and the climatic conditions of 

Sanlıurfa in the summer, it was concluded that natural enemies could not work effectively. It 

has been observed that natural enemies are more intense and effective in October and 

November. There is no tomato harvest in these months. Due to the work, the parcels were kept 

in the field, but the producers complete all their operations in July. These results are considered 

suitable for greenhouse businesses. In order to be successful in biological control in open field 

tomato production, it can be recommended to be used in combination with other control 

methods. Especially if biological control is applied in combination with pheromone traps and 

biological preparations, it can be successful in the control of T. absoluta. It has been concluded 

that the amount of intensive pesticides used in vegetable fields can be reduced in this way. 
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ÖZET 

Bu çalışmada görüntü işleme tekniği kullanılarak bamyanın yerinin tespiti ve yapraklar 

arasından ayrımının yapılması sağlandı. İki boyutlu olarak alınan dijital ortamdaki resimler 

üzerinden renk ve şekil faktörlerine göre analiziler yapıldı. Uzay koordinat sistemine göre 

bamyanın dal üzerindeki x(yatay) ve y(dikey) koordinatlarının dijital ortamda bulunması ve 

tanımlanması sağlandı. Renk ve şekil özellikleri dal üzerindeki bamyanın dal ve yaprak gibi 

diğer unsurlarda ayrılması sağlayan en önemli ayıraçlardan olmasından dolayı kullanıldı. 

Yazılan kodlarda bamyanın renk ve şekil özellikleri olan yeşil renk ve elips şekli kullanıldı. 

Yapılan çalışmada işlenen görüntüler üzerindeki ışık yansımalarının farklı değerlerde 

olmasından dolayı her resimde programın tam sonuçlar almadığı gözlendi. Farklı açılardan 

gelen ışığın görüntü işlemede, aynı kodlar kullanılmasına rağmen farklı sonuçlar çıkmasına 

neden olduğu tespit edildi. Bu sonuçlardan dolayı bamyanın tanımlanmasında yanlış değerler 

ortaya çıktığı yaprak ve dal ile görüntünün karıştığı gözlendi. Sorunun çözümü için sistem 

değişikliğine gidilmesi gerektiği anlaşıldı. Sistem için sadece renk ve şekil faktörünün yeterli 

olmadığı derin öğrenme, bulanık mantık gibi uygulamalarında gerekli olduğu gözlemlendi. 
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ABSTRACT 

In this study, the location of the okra and its separation from the leaves were provided by using 

the image processing technique. Analyzes were made according to the color and shape factors 

on the pictures in the digital environment taken as two-dimensional. According to the space 

coordinate system, the x (horizontal) and y (vertical) coordinates of the okra on the branch were 

found and defined in the digital environment. Color and shape features were used because they 

are the most important separators that allow the okra on the branch to be separated from other 

elements such as branches and leaves. In the codes written, green color and ellipse shape, which 

are the color and shape characteristics of okra, were used.In the study, it was observed that 

because the light reflections on the processed image have different values, so it did not get the 

full results in each picture.It has been determined that the light coming from different angles 

causes different results in image processing, even though the same codes are used. Due to these 

results, it was observed that wrong values appeared in the identification of okra, and the image 

was confused with the leaves and branches. It was understood that a system change was required 

to solve the problem. It has been observed that not only the color and shape factor is sufficient 

for the system, but also are necessary applications such as deep learning and fuzzy logic. 
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ÖZET 

İnsanlık tarihinin gelişim dönemleri incelendiğinde, insanın doğası gereği her dönemde belirli 

bir plan içinde yaşadığı ve hükmettiği görülmektedir. Geçmişten günümüze bu yolculukta 

mevcut zaman birimi değişmese de ekonomilerde insanların sağladığı verimlilik her zaman 

düzenli olarak artmıştır. Bugün gelinen noktada bu beklenti nedeniyle zaman kavramı herkes 

için çok daha önemli hale gelmiştir. İnsan nüfusunun artmasıyla birlikte doğal kaynakların 

paylaşımındaki rekabet her geçen gün artmakta ve bunun sonucunda maliyet kavramı 

eskisinden çok daha fazla gündeme gelmektedir. Mühendislik çalışmalarından beklenen 

optimum seviyenin belirlenmesi beklentisi artık tek başına yeterli olmamaktadır. Ancak 

istenilen kalitede iş muhtemelen minimum zaman ve maliyetle yapılacaktır. Bu da hayatımıza 

eskisinden çok daha fazla dahil olan “Proje Yönetimi” kavramını dahil etmemize neden oldu. 

Proje yönetimi, projelerin amaçlarına ulaşması için proje faaliyetlerinin planlanması, 

programlanması ve kontrolüdür. Projeyi belirli bir süre, maliyet ve kalitede bitirmek projenin 

temel amaçları arasındadır. Proje yönetimi, doğası gereği çok karmaşık olan projelerin belirli 

kısıtlar dahilinde tamamlanması için aşamalara ayrılarak analiz edilir. Artık sektör ne olursa 

olsun her işletmede proje yönetimi çalışmaları yapılmakta ve bu konuda uzmanlar 

görevlendirilmektedir. Bunun sonucunda özel sektördeki firmalar rekabet fırsatlarını korurken, 

kamu sektöründe ise kaynakların daha verimli kullanılması için çaba sarf edilmektedir. Proje 

yönetimi alanında çok sayıda çalışma, kaynak ve yazılım olmasına rağmen, bu alanda çalışan 

grubun ağırlıklı olarak finans ve ekonomi alanından olması nedeniyle mühendislik alanındaki 

proje yönetimi çalışmaları henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu çalışmada, mühendislik 

alanlarında proje yönetiminin yeri ve önemi incelendikten sonra, farklı mühendislik 

alanlarındaki proje yönetimi çalışmalarına yer verilmiş ve bu çalışmalarda kullanılan proje 

yönetimi metotları incelenmiştir. Bu sayede mühendislik işlerinde çalışan uzmanların proje 

yönetimi alanından elde edebilecekleri başlıca faydalar paylaşılmış ve proje yönetimi alanında 

mühendislik çalışmaları için tercih edilebilecek yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Mühendislik Çalışmaları, Maliyet, Süre, Kalite 
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PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING STUDIES 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

When the development periods of human history are examined, it is seen that human beings 

live in a specific plan and rule in every period due to their nature. Although the current unit of 

time has not changed in this journey from the past to the present, the efficiency provided by the 

people in the economies has always increased regularly. At the point reached today, due to this 

expectation, the concept of time has become much more important for everyone. With the 

increase in the human population, competition in the sharing of natural resources is increasing 

day by day, and as a result, the concept of cost is on the agenda much more than before. The 

expectation of determining the optimum level expected from engineering studies is no longer 

sufficient on its own. However, the work with the desired quality will likely be done with 

minimum time and cost. This has caused us to include the concept of "Project Management", 

which is much more involved in our lives than it used to be. Project management is the planning, 

programming, and control of project activities so that projects achieve their objectives. Among 

the main objectives of the project is to finish the project in a specific time, cost, and quality. 

Project management is analyzed by dividing it into phases to complete the projects, which are 

very complex by nature, within certain constraints. Now, regardless of the sector, project 

management studies are carried out in every business, and experts are assigned in this regard. 

As a result, companies in the private sector maintain their competitive opportunities, while in 

the public sector, efforts are made to use resources more efficiently. Although there are many 

studies, resources, and software in the field of project management, project management studies 

in the field of engineering have not yet reached the desired level because the group working in 

this field is predominantly from the field of finance and economics. In this study, after 

examining the place and importance of project management in engineering fields, project 

management studies in different engineering fields are included and project management 

methods used in these studies are examined. In this way, the main benefits that the experts 

working in the field of engineering can obtain from the field of project management were shared 

and information was given about the methods that can be preferred for engineering studies in 

the field of project management. 
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ABSTRACT 

Background Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease. It is also defined as an immune-

mediated pathology, with cutaneous and systemic manifestations that has numerous 

consequences on the quality of life of patients who suffer from it. It is known that also calorie 

restriction and low calorie diet can improve the symptomatology and the development of 

psoriasis. It is known that the immune system and the microbiome are linked. Objectives New 

evidences suggest that the microbiome may play a pathogenic role in psoriatic disease. The aim 

of the present project is to investigate whether a dietary intervention could ameliorate the 

clinical manifestations and modulate the gut microbiota of individuals with psoriasis. Materials 

and methods Nutrition plays an important role in the development of psoriasis and it can 

modulate microbiota and microbiome composition. Results Among environmental factors, diet 

plays a central role therefore incorrect nutritional habits and excessive body weight can increase 

clinical symptoms or even trigger the disease. Such diet-based and nutraceutical approaches to 

targeting the microbiome may produce a milder side effect profile than current systemic 

medications. Thus, interventions aimed at the microbiome may be a valuable adjunct for 

preventing or managing psoriatic disease and its comorbidities. Conclusion Nutrition plays an 

important role in the development of psoriasis and its comorbidities. Ultimately, a better 

understanding of the psoriatic microbiome can lead to the development of new therapeutic 

modalities that target the shifting microbiota. Thus, interventions aimed at the microbiome may 

be a valuable adjunct for preventing or managing psoriatic disease and its comorbidities 
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ABSTRACT 

In this paper, we examined the significance of nonlinear thermal radiation on 2-D 

magnetohydrodynamic flow of hybrid nanoliquid across two distinct geometries. The 

hybridized nanoliquid is encompassed with CuO and Al2O3 nanomaterials suspended in the 

base liquid (water). The suitable similarity transmutations are utilized to convert the PDE’s to 

the non-dimensional ODE’s and solved them by employing Runge-Kutta method with shooting 

procedure. Further, simultaneous solutions are witnessed for flow over cone case and plate case 

respectively. The stimulus of dimensionless parameters on velocity and thermal fields are 

discussed thru plots, further, the wall friction and local Nusselt number are presented thru the 

tables. The results reveal that, the nonlinear thermal radiation has a propensity to boosts the 

thermal distributions and to decays the rate of heat transfer. The flow and thermal distributions 

are significant in flow over a plate as compared with flow over a cone case. Moreover, the 

thermal transport rate of the flow above a cone is considerably advanced than that of flow over 

a plate. 

 

Keywords: Hybrid nanoliquid, MHD, nonlinear thermal radiation, wall temperature, 

convective heat transfer.
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ABSTRACT 

The present study investigates the heat transfer and flow behaviour of magnetohydrodynamic 

dusty-nano and dusty-hybrid nanoliquids caused by the stretched surface. We considered the 

Copper oxide (CuO) and Magnesium oxide (MgO) nanoparticles suspension in water (H2O) as 

base liquid. Similarity transformations are used to transform the partial differential equations 

to ordinary differential equations and solved by Runge-Kutta Fehlberg 45 method with shooting 

procedure. Outcomes of the velocity and thermal gradients for diverse physical impacts are 

depicted via plots and the skin friction factor and heat transfer rate are illustrated via tabulated 

values. Results reveal that, dusty-hybrid nanoliquids and their conductive properties play an 

important role throughout the study. A growth in the mass concentration of dust particles 

augments the temperature and the Nusselt number, but the reverse reaction to the friction factor 

and velocity profile has been seen. Eckert number has a propensity to magnify the temperature 

of the fluid phase and dust phase. The interaction of dust and nanoparticles extends to the 

greater heat transmission in the dust phase associated with the fluid phase. Hybridization 

showed a positive response in the heat transmission of the nanoliquid. Dusty hybrid-nano liquid 

shows higher heat dispersion compared to dusty nanoliquid. 

 

Keywords: Magnetohydrodynamics, dust particles, hybrid-nanoliquid, Convection.
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ABSTRACT  

Endogamous marriage is a particularity of the alliance system. It consists in choosing a spouse 

belonging to the same group and sharing common conditions. Consanguinity is the union 

between two people having at least one common ancestor. This matrital behaviour is adopted 

by 10% of people around the world. It is very common in conservative societies and Arab-

Muslim countries. It causes the impoverishment of diversity within groups, by reducing the 

fitness of individuals through the increasing of homozygosity in the offspring of 

consanguineous couples, which could be the cause of the manifestation of recessive genes in 

the phenotype. In Morocco the situation of these matrimonial behaviors is far from being 

closely defined, although some studies have reported high levels of endogamy and 

consanguinity. The objective of this study is to characterize the geographic endogamy and the 

consanguinity within five Moroccan populations of Doukkala (Beni Hilal, Ghnadra, Aounate, 

Bouhmame and Sidi Smail). The total number of studied marriages for consanguinity is 987 

and 948 couples for geographical endogamy. The individual interviews were carried out after 

the volunteers' consent, via a questionnaire covering socio-demographic and anthropological 

data. The results reveal high rates of endogamy in the studied populations : Aounate 91.94%, 
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Ghnadra 91.33%, Bouhmame 87.26%, Sidi Smail 84.21% and Beni Hilal 81.71%. The 

immobility rates underline no major disparity between the two sexes. The results of 

consanguinity show high levels : Ghnadra 28.28%, Bouhmame 27.42%, Beni Hilal 26.92%, 

Aounate 26.4% and Sidi Smail 23.64% ; with a particular preference for marriage between first 

cousins. The studied populations are strongly attached to these matrital behaviors. This 

indicates that these practices occupy an important place in their social imagination ; and seem 

to offer social, psychological and economic benefits for couples and their families. In spite of 

its risks on the health of the offspring. 

 

Keywords : Morocco ; Kinship ; Matrital Behavior ; Endogamy ; Consanguinity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

YENİ KENTSEL KONTEYNERLER VE İSTANBUL’UN DEĞİŞEN TOPONİMİSİ 

 

 

 

 

 

 

Araş. Gör. Sıla Burcu BAŞARIR (Orcid ID: 0000-0001-7905-5853) 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

E-mail: basarirs@itu.edu.tr 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Son yıllarda Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da niceliksel olarak hızlı bir artış gösteren ve 

genellikle ‘rezidans’ olarak adlandırılmış ve ‘kentsel konteyner’ kavramı ile ilişkilenen konut 

projeleri, konvansiyonel anlamda ‘mahalle yaşantısı’, ‘mahalle sakini’, ‘sokak’, ‘ev’ ve benzeri 

kavramlardaki dönüşümlerin fiziksel karşılıkları olarak ele alınabilir. Kimi zaman 

‘büyüklükleri’ ve verdikleri ‘lüks hizmetler’ ile, kimi örneklerde de ulaşım ağlarına yakınlık  

durumu ya da ‘özlenen mahalle yaşantısı’ gibi sloganlarla pazarlanan bu konut projelerinin 

İstanbul’un çeşitli alanlarında sayılarının artmasıyla birlikte, gelecekte mahalle, sokak gibi 

konut sakinini kentle iletişim halinde tutan ve ona bir yere ait olma hissini yaşatan unsurlar yok 

olma tehdidi ile karşı karşıya kalabilirler. Yer-yön bildirme, tarihsel anlamlar içeren kişi, olay 

ya da olayın tarihi gibi toplumsal ve/veya ulusal bilinç ve birikim içeren isimler, fiziksel 

oluşumlar, göç durumları, yere karakterini veren bir meslek dalının adı vb. pek çok değişken 

kentsel yer adlarında görülebilir. Çalışmada zaman içerisinde oluşan mahallelerin, sokakların 

isimleri ile söz edilen büyük konut projelerinin inşaat şirketlerinden yahut bulunduğu yer ile 

alakasız olan bağlamlardan devşirilen isimlerinin kentin ve bu konutların kullanıcısı üzerindeki 

mekana dair aidiyet hisleri ile kentsel ve toplumsal hafızaya dair referansların edinilmesine 

ilişkin etkileri çeşitli örnekler üzerinden okunmaktadır. Örnek durum araştırması için seçilen 

Bomonti bölgesi üzerinden yapılan inceleme ile İstanbul’un gelecekteki toponimik karakteri 

üzerine bir eleştiri getirilmektedir. Araştırma sonucunda İstanbul’un son dönemde büyük 

alanlar halinde kentsel konteynerlere bölünmesiyle birlikte bu alanların adları, kentin yalnızca 

fiziksel özelliğini değiştirmekle kalmayıp, isimleriyle birlikte toponomik kimliğini de uzun 

dönemde değiştirdiği görülmüştür. Söz konusu değişim, kentlinin kentle ilgili hafızasını, 

algısını ve deneyimini etkilerken, konuta bakış açısını da sermayenin isteği doğrultusunda 

yönlendirmektedir. 
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ABSTRACT 

As it is known, Aghdash region together with Goychay and Ujar regions is one of the 

leishmaniasis centers reactivated in 1984. Earlier, in the middle of the 20th century, both 

visceral and cutaneous leishmaniasis were noted in the Agdash region. At that time, as a result 

of purposeful measures taken to combat leishmaniasis, which caused problems for the country's 

health, the incidence of visceral leishmaniasis was sharply reduced, and cutaneous 

leishmaniasis was practically eliminated, and the active foci were generally restored. However, 

after about 20 years, some of these foci have become reactivated. One of such centers is 

Aghdash region. Thus, visceral skin leishmaniasis was noted in this hearth in the 70s and 80s, 

and skin leishmaniasis in 1984.  Leishmaniasis is an obligate transmissible disease that requires 

a vector to spread. In order to clarify the current situation, a trip to the region was organized by 

the Scientific Research Institute of Medical Prevention and a number of questions were 

clarified. Only information about the conductor will be reflected in this information. 

Observations were made to detect sandflies in the affected settlements. For this purpose, semi-

parchment paper greased with castor oil was used in accordance with the methodology adopted 

by the WHO. As a result of the work carried out, the following 5 types of sandflies were 

identified. 

Phlebotomus papatasii Scopoli 1786 

 Phlebotomus sergenti Parrot 1917 

Phlebotomus tobbi  adler Theoder 1930 

 Phlebotomus transcaucasicus Perfiliew 1937 

Phlebotomus Kandellaki Shchurenkova 1929 

During the outbreak of leishmaniasis in our country, in addition to the above 5 species of 

sandflies, 5 other species were found in the Agdash region,  

Phlebotomus caucasicus Marzinousvsky 1917 

Phlebotomus mongolensis Sinton 1928 

Phlebotomus alexandrii Sinton 1928 

 Phlebotomus major Annandale 1910 

 Phlebotomus chinensis Newstead 1916 
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Currently, there are species that have been identified as carriers of both skin and visceral 

leishmaniasis, Ph. Sergenti as a carrier of cutaneous leishmaniasis, and Ph. Candellaki and Ph. 

Tobbi as carriers of visceral leishmaniasis. 

As a result of the research, it can be concluded that currently there are fertile conditions for the 

spread of leishmaniasis in the Agdash region and its existence as a foci. 

 

Key Words: visceral leishmaniasis, Cutaneous leismaniasis, sandflies, vector  
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ABSTRACT 

Nowadays, obtaining dairy products is mainly carried out in two ways: by bacterial 

fermentation or using enzymes. Dairy products such as sour cream, kefir, and yogurt are 

obtained by bacterial fermentation, as a result of the milk being curdled.  cheese and its varieties 

are produced by the action of enzymes with the coagulation of milk. In recent years, the 

perspective for using enzymes as industrial catalysts have grown phenomenally. Proteases are 

a very large and complex group of enzymes that are widely used in various fields of industries. 

Proteases account for approximately 60% of the enzymes sold in the world. Experimental work 

carried out by the scientific group has revealed enzymes with new proteolytic properties 

produced by microscopic fungi, which were found to have the ability to curdle milk. Under the 

action of this enzyme on milk, a curd mass was obtained, which increased the fatty taste 

properties. Therefore, the novelty in, in this case, the new type of protease with different 

specificity, and this enzyme differs from the conventional broad-specificity proteases in that it 

curdles the milk to a curd mass and does not lead to further deep hydrolysis. As a result, the 

increased hydrophobic areas of the casein give the resulting product a higher fatty flavor effect 

than the standard enzyme-coagulated mass, and this allows us to obtain a product different from 

the existing products. Since the specific expression of this enzyme is to enhance the taste 

properties of fat, with the help of this enzyme, it is possible not only to obtain a new product 

but also to use it as an enzyme, symbiotic with other enzymes and bacteria, to increase and 

improve the palatability of the dairy products. 
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ABSTRACT 

The quantitative content of organic acids of 62 species belonging to 22 genera and 8 families 

was studied. As a result, it was found that the content of organic acids in the fruits of the studied 

species fluctuates in quite high ranges (0.13-6.75%). Species containing a high amount of 

organic acids in fruits are concentrated in the genera Grossularia, Ribes, Rubus, Berberis, 

Cerasus, Cydonia. Of the studied species, the largest amount (3.23-6.75%) of organic acids was 

found in the fruits of species of the family Berberidaceae Juss. Berberis vulgaris has a total 

acidity of 6.75%, while B. densiflora is half that of 3.21%. A rather high variability in the 

content of organic acids (0.13-3.50%) was noted in the fruits of species of the Elaeagnaceae 

Juss family. Species of the genus Eleagnus L. have the lowest content of organic acids (0.13-

0.20%) not only within the genus, but also among the studied families. In the studied species 

of the Rosaceae family, the acidity of fruits varies quite widely (0.32-4.85%). Among the 

studied genera of the family Rosaceae with a high content of organic acids, species of the genus 

Rubus L. are distinguished (0.96-2.40%). The total acidity of fruits of Sorbus species ranges 

from 0.47-2.80%. Only the fruits of S.torminalis have a reduced total acidity (0.47%), while 

the fruits of S.caucasigena have a rather high acidity (2.80%). A high amount of organic acids 

was noted in the fruits of Rosa L. species (1.03-2.35%). Еру дargest amount of organic acids 

was noted in R. corymbifera and R. spinosissima (2.35 and 2.07%, respectively), and the 

smallest - R. micrantha (1.03%). The content of organic acids, along with the species 

characteristics of plants, is also very strongly influenced by habitats and geographical factors. 

 

Keywords: fruit and berry plants, species feature, organic acids 
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ABSTRACT 

An ever-growing population implies an ever-growing need for energy. Moreover, a constantly 

expanding desire to develop the quality of life requires a continually expanding demand for 

energy. The necessity of an energy system nowadays is undeniable and will continue to increase 

significantly in the coming years. However, the energy sources are not always abundant, cheap, 

and clean. Energy sources can be divided roughly into renewable and nonrenewable resources. 

A technological shift towards cleaner and “greener” energy alternatives has been widely 

developed and implemented as the significance of renewable energy is highly valued because 

it is derived from limitless sources, while nonrenewable sources will ultimately deplete. 

Renewable energy poses a list of advantages, starting from generating clean energy and ending 

with stable energy prices. The benefits of utilizing renewable energy for the environment and 

global energy security are indisputable and apparent; however, proper usage of energy sources 

is still subject of hot debate nowadays. The paper concentrates on the advantages of renewable 

energy compared to nonrenewable energy resources, reviews applications of renewable energy 

with significant emphasis placed on hydropower plants, and discusses the future and ultimate 

destination of energy. The potential contribution of the worldwide renewable energy sector to 

the reduction of carbon dioxide emissions is also reviewed (five other primary greenhouse gases 

are discussed with less attention) to show the role of clean energy in combating climate change 

and minimizing its most devastating effects. The paper analyzes the role of renewable energy 

sources in meeting the energy demand in developing countries; the real cases of several 

developing countries are outlined and discussed. The purpose of the study was to assess the 

significance of renewable energy in today’s energy mix and demonstrate the highly favorable 

economic and environmental effects of a transition to clean energy on both regional and global 

economy. 

 

Keywords: Renewable energy, nonrenewable energy, hydropower plants, developing 

countries, climate change. 
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ABSTRACT 

There are several strategic issues that still hinder the acceleration of sharia banking business 

growth. These include the absence of significant business model differentiation, sub-optimal 

quality and quantity of human resources, and low levels of literacy and inclusion. Islamic 

banking products and services are still less competitive when compared to conventional 

banking products and services. The purpose of this research is to encourage the millennial 

generation to enter the Islamic Banking market. This research method uses a literature study 

approach sourced from relevant and related literatures. The results of the literature review in 

this study indicate several solutions to increase the penetration of Islamic banking. One of them 

is by encouraging millennial generations to enter the Islamic Banking market. The potential 

generation of the Indonesian population, which is dominated by Generation Z, is around 27.94% 

and the millennial generation is 25.87%. In addition to having understood the internet from an 

early age, this generation also tends to have a greater interest in choosing a lifestyle that is in 

accordance with their religion and beliefs. The generation known as Gen-Sy is dominated by 

young people who are familiar with Islamic banking products and services. In addition, after 

the Covid-19 pandemic, the majority of the public tend to be more religious and prefer financial 

institutions with Sharia principles. Although relatively low, the market share of Islamic banking 

has reached 6.5% in 2020 of the total national banking sectors. This explains that there is still 

a large enough space to develop Islamic banking in Indonesia. By encouraging the millennial 

generation to enter the market share can increase the growth of Islamic Banking in Indonesia. 
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ABSTRACT 

During the current pandemic, all parties must join hands and synergize so that they can survive 

and continue to contribute. Likewise, sharia savings and loans financing cooperatives contribute 

to improving the national economy. The purpose of this study is to find out theimportance of 

Sharia cooperatives in the real sector. This research method uses a literature study approach 

sourced from relevant and related literature.  For this reason, the Ministry of Cooperatives and 

UKM implements cooperative development strategies, including the development of 

cooperative business models through food corporatization, the development of factory sharing 

with open partnerships to be connected in the supply chain, the development of multi-party 

cooperatives, strengthening institutions and cooperative member businesses through 

amalgamation strategies (spin off and split off). 
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ABSTRACT 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) collaborates with the Ministry of Finance of the Republic 

of Indonesia by presenting three transaction services within state institutions, these services 

include: salary distribution banks, perception banks and special account management banks for 

State Sharia Securities (SBSN). The purpose of this study is to describe the cooperation between 

the Ministry of Finance and BSI in Transaction 3 In 1 Services within State Institutions. This 

research method uses a literature study approach sourced from various relevant and related 

literature. The results of the literature review in this study show that BSI, as the largest Islamic 

bank in Indonesia, continues to improve quality in spurring Islamic financial transaction 

services within state institutions and plays an active role in supporting economic development. 

Through cooperation with the Ministry of Finance, BSI is committed to making a positive 

contribution in serving state revenue payments in real time, transparently and effectively. In 

addition, BSI is also one of the selling agents of State Sharia Securities (SBSN). With this 

collaboration, it is hoped that the management of SBSN special accounts will meet sharia 

elements and contribute to the distribution of the state budget to finance government projects 

optimally, effectively and efficiently. 
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ABSTRACT 

Along with the rapid growth of digital banking in Indonesia, Bank Aladin as a sharia bank is 

fully committed to investors and business partners in a strategy to expand and strengthen its 

digital ecosystem. The purpose of this study is to determine the Strategy of Islamic Banks in 

Expanding the Digital Ecosystem. This research method uses a literature study approach 

sourced from relevant and related literatures. The results of the literature review in this study 

indicate that Aladin Bank as a Sharia Bank has a new partnership as a strategy in expanding its 

digital ecosystem, namely ZA Tech Global Limited (ZA Tech) as an insurance technology 

provider (InsurTechter). Bank Aladin's collaboration with ZA Tech is the company's 

commitment to support the digital transformation of insurance companies and accelerate the 

adoption of InsurTech in Indonesia. Bank Aladin wants to increase synergy, especially in the 

Indonesian insurance sector. Through this digital insurance product initiative, it will be more 

affordable for the wider community. This will certainly strengthen Aladin Bank as a digital 

sharia bank, both in terms of capital and various strategic business plans going forward. The 

collaboration of sharia digital banking services with InsurTech such as Aladin Bank and ZA 

Tech will provide options for the public to carry out digital and modern insurance transactions. 

It is hoped that this investment will facilitate Bank Aladin as a Sharia Bank to democratize 

financial literacy, especially for the underbanked segment, as well as expand its footprint as a 

digital bank that puts forward sharia principles. 
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ABSTRACT 

OJK data in 2019 showed that the national financial literacy index reached 38 percent from 29.7 

percent in 2016. The financial literacy index showed a significant increase. Meanwhile, the 

national financial inclusion index also showed a significant increase, from 67.8 percent in 2016, 

increasing to 76.2 percent in 2019. The purpose of this study is to describe the role of Islamic 

banking in promoting financial literacy and inclusion in Indonesia. This research method uses 

a literature study approach sourced from relevant and related literatures. The results of the 

literature review in this study indicate that OJK has made various efforts to increase Islamic 

financial literacy and inclusion, including through socialization and Islamic financial education 

to various community groups. In 2019, there were a total of 4,727 educational activity plans 

from 2,602 financial service business actors. From the OJK itself, it will hold at least 465 

activities. The role of Islamic banking is very important in efforts to increase financial literacy 

and inclusion in Indonesia considering the various obstacles faced, both demographically and 

geographically. Globally, Indonesia is in 5th place on the Global Islamic Economic Indicator 

Score, and 4th position in the 2019 Islamic Finance Development Report, while the 2019 Global 

Islamic Report states that Indonesia occupies the first position on the Islamic Finance Country 

Index. The total world halal market in 2018 was around USD 2.2 trillion or Rp. 33 thousand 

trillion. Even by 2024, the world halal product market is estimated to grow from USD 2.2 

trillion to USD 3.2 trillion and the Indonesian halal product market is projected to grow 

significantly to USD 320 million or equivalent to Rp.4,800 trillion. Not only that, Indonesia has 

the largest sharia operator in the world reaching around 5700 institutions consisting of 34 sharia 

banks, 58 sharia insurance, 7 sharia venture capital, 163 BPRS, and 4500-5500 sharia 

cooperatives. Based on the 2016 OJK survey, the level of Islamic financial literacy and 

inclusion is only 8 percent and only 11 percent use Sharia products. Even in 2019 data, Islamic 

financial literacy only rose to 8.9 percent while the inclusion rate actually dropped from 11 

percent to 9 percent. 
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ABSTRACT 

Literacy related to Islamic finance and banking is not well known among the wider community. 

There are many efforts from BSI to improve what is still lacking in carrying out Islamic 

banking. The challenge faced is how to support Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSMEs) and other regional sectors. The purpose of this study is to describe BSI's strategy in 

improving Islamic banking literacy. This research method uses a literature study approach 

sourced from relevant and related literature. The results of the literature in this study are the 

presence of digital transformation, which is the key to how the financial system in Indonesia 

can chat. The presence of BSI is now fully operational in a singular manner, and evokes the 

Islamic economy nationally and globally. BSI has planned the strength of branding, to improve 

its promotional strategy so that it can reach all people in Indonesia. One way to strengthen 

branding is by opening the BSI Hasanah Card application from BSI mobile. 
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ABSTRACT 

In Indonesia in terms of monetary stability, visible APBN, then the joint stock price index, ease 

of doing business jumped from 2014 which was previously valued at 150 and is now included 

in the number 72 which means it is very good, but the Indonesian financial industry is not yet 

optimal so that Islamic banking is tasked with to encourage economic growth in Indonesia 

through credit to micro, small and medium enterprises so that they receive a quality economic 

predicate. The purpose of this study is to describe the role of Islamic banking in encouraging 

quality economic growth through credit to micro, small and medium enterprises (MSMEs). This 

research method uses a literature study approach sourced from relevant and related literatures. 

The results of the literature review in this study indicate that Islamic banking should play a 

more role in encouraging quality economic growth through more expansive lending, especially 

in micro, small, and medium industries. Indonesia's financial industry is interconnected, both 

banking, insurance, stock exchange. Therefore, Islamic banking must ensure that the growth of 

the financial industry can participate in encouraging quality economic development. Islamic 

banking is expected not to focus on collecting third party funds, but when giving credit is very 

difficult. 
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ABSTRACT 

Since 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) is ready to become a major player in 

encouraging sharia economic growth in the country. This is in line with the government's vision 

that Indonesia must become the center of gravity of the global sharia economy in the future. 

The purpose of this study is to describe the role of BSI in encouraging Islamic economic growth 

in Indonesia. This research method uses a literature study approach sourced from relevant and 

related literatures. The results of the literature review in this study indicate that BSI's readiness 

to become a key player in boosting growth cannot be separated from the huge potential of the 

domestic sharia economy. On the other hand, BSI as the largest Islamic bank in the country, 

resulting from the merger of three Islamic banks owned by state-owned banks, has the 

capability to work on this potential. As the largest Islamic bank, which not only wants to be 

reliable in Islamic banking. Want to be the main actor in encouraging and growing Indonesia's 

sharia economy. So that this great Islamic economic potential can be optimized for the welfare 

of the Indonesian people evenly. And Indonesia can become a major figure in the world's sharia 

economy. The total Muslim population in Indonesia reaches 229 million people or about 87.2% 

of the total population. There is a strong public preference for Islamic banking so that its growth 

is very rapid with a very large market potential. From the data they have, the CAGR for the last 

five years, the performance of third party funds (DPK) in the Indonesian Islamic banking 

industry has reached 13.8%. In addition, the penetration of Islamic financial assets in Indonesia 

is still small, which is around 3% of GDP. With the low penetration of the sharia economy, it 

has a very large opportunity to continue to be explored. Such as the potential for more than 200 

million customers who use retail financial services, for example for the purposes of Umrah, 

Hajj, to health care, as well as social transaction services for zakat, infaq, alms and waqf 

(ZISWAF). The potential of the halal industry in Indonesia, which is valued at approximately 

IDR 4,375 trillion. Of this total value, the halal food and beverage industry absorbs the largest 

portion, which is worth Rp. 2,088 trillion, followed by Islamic financial assets worth Rp. 1,438 

trillion. BSI recorded a net profit of Rp1.48 trillion, or an increase of around 34.29% yoy. The 

increase in profit was triggered by the growth of quality financing and third party funds. With 

this positive performance, BSI managed to record total assets of Rp. 247.3 trillion until June 

2021. 
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ÖZET 

İklim değişikliğine bağlı olarak bölgesel bazda yoğun olarak ekilen bitkilere dair gelecek 

yıllarda verim tahmini önemli bir konu haline gelmiştir. Bu anlamda bitki modelleri 

araştırmacılara tahminleme açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada, gelecek yıllarda 

olası iklimsel değişikliklerin etkilerinin belirlenmesinde araç olarak kullanılan bitki 

modellerinden olan ve FAO tarafından geliştirilen Aquacrop modelinin buğday bitkisinde 

kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla Aquacrop modelinin doğrulanması yoluna gidilerek, 

modelin kestirdiği ve arazide ölçülen biyokütle değerleri karşılaştırılarak verim tahmini 

yapılmıştır. Araziden ölçülen ve modelin kestirdiği biyokütle değerleri arasında t testi 

sonuçlarına göre %5 önem seviyesinde farklılık görülmemiştir. Ölçülen ve model tarafından 

kestirilen verim değerleri sırası ile 622-526 kg da-1 olarak belirlenmiştir. Aquacrop bitki 

modelinin gelecek yıllarda iklimsel değişikliklerin belirlenmesinde kullanılabilir olduğu 

araştırma sonucuna göre belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

Estimation of crop yield has become an important issue in the future years for crops that are 

intensively planted on a regional basis due to climate change. In this sense, crop models provide 

convenience to researchers in terms of estimation. In this study, the possible usage of the 

Aquacrop model was developed by FAO which is one of the crop models used as a tool to 

determine the possible effects of climate changes in the future was investigated in wheat. For 

this purpose, yield estimation of wheat was made by comparing biomass values which were 

estimated from model and obtained from field experiment through validation of the Aquacrop 

model. There were no significant differences at the 5% level according to the t test results 

between biomass values obtained from the field experiments and model estimations. Obtained 

and estimated yield values of wheat was determined as 622-526 kg da-1. According to the results 

of the research, it has been determined that the Aquacrop plant model can be used in the 

determination of climatic changes in the coming years. 
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ÖZET 

Poliamid 6,10 (PA 6,10) ve poliamid 6,12 (PA 6,12), n-(do) dekandioik asit ve 1,6-

heksandiaminin polikondenzasyon polimerizasyonu ile üretilen termoplastik polimerlerdir. Bu 

iki poliamid türü, yüksek mekanik dayanıma, iyi darbe dayanımına, mükemmel aşınma 

direncine, iyi elektriksel yalıtım özelliklerine ve yüksek kimyasal dirence sahiptir. Ayrıca saf 

PA 6 ve PA 6,6'dan çok daha düşük nem emme özelliğine sahiptirler. PA 6,10 ve 6,12, 

uygulama alanlarına göre, cam elyaf veya mineral dolgularla güçlendirilendirilebilir, darbe 

dayanımı için modifiye edilebilir ve plastikleştirici kullanılarak çeşitli uygulama alanlarına 

uygun hale getirilebilir. Fermuarlar, dişliler, kamlar, elektrik yalıtkanları, hassas parçalar, kablo 

kılıfları ve fırçalar için filamentler dahil olmak üzere birçok malzemede ve endüstride, çok 

çeşitli uygulamalar için kullanılırlar. Genellikle yüksek ısı, nem ve kimyasal direncin yanı sıra 

iyi boyutsal kararlılığın gerekli olduğu uygulamalar için tercih edilmektedir. Bu çalışmada 

beyaz eşya uygulamalarında kullanılmak üzere, PA 6,10 ve PA 6,12 cam elyaf ile takviye 

edilerek mekanik dayanım özellikleri incelenmiştir. Çift vidalı ekstrüder ile iki farklı polimere 

camelyaf takviyesi yapılmıştır. Sonrasında gerekli mekanik testler için test plakaları enjeksiyon 

makinesi ile kalıplanmıştır. Yapılan karışıma çekme kopma testi, basma bükülme testleri ve 

darbe dayanımı testleri uygulanarak sonuçlar incelenmiştir. Çalışma sonucunda, elde edilen PA 

6,10 ve PA 6,12 kompozitlerin çekme kopma testinde birbirine çok yakın sonuçlar verdiği 

görüşmüştür.  Elde edilen iki farklı kompozitin yoğunlukları karşılatırıldığında ise PA 6,12 

matrisli kompozit yapının daha düşük yoğunluğa sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, Izod 

ve Charpy darbe dayanımları karşılaştırıldığında her iki kompozit yapıda birbirine yakın 

değerler vermektedir. 
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ABSTRACT 

Polyamides 6.10 (PA 6.10) and polyamide 6.12 (PA 6.12) are thermoplastic polymers 

produce by polycondensation polymerization of n-(do) decanedioic acid and 1,6-

hexanediamine. These two types of polyamides have high mechanical strength, good 

impact resistance, excellent abrasion resistance, good electrical insulating properties, and high 

chemical resistance. They have much lower moisture absorption than neat PA 6 and PA 6.6. 

Depending on the area of application, nylon 6.10 and 6.12 can be reinforced with glass fibers or 

mineral fillers, impact-modified and made suitable for various areas of application, through the 

use of plasticizers. They are used in many materials and industries for a variety 

of applications including filaments for zippers, gears, cams, electrical insulators, precision 

parts, cable jackets and brushes. It is generally preferred for applications where good 

dimensional stability and high heat, moisture and chemical resistance are required. In this 

study, PA 6.10 and PA 6.12 were reinforced with glass fibers for use in white goods 

applications and their mechanical strength properties were investigated. Glass fiber 

reinforcement was made from two different polymers using a twin screw 

extruder.  The test plates for the necessary mechanical tests were then molded using an 

injection molding machine. The results were examined by applying tensile tests, compression 

flexure tests and impact tests to the composites. As a result of the study, it was seen that the 

obtained composite structures of PA 6.10 and PA 6.12 gave very similar results in the tensile 

test. When the densities of the two different composites obtained were compared, it was 

observed that the PA 6.12 matrix composite structure had a lower density. In addition, when 

the impact strengths of Izod and Charpy are compared, they give close values for both 

composite structures. 
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ABSTRACT 

Presenting Ease in Banking Transactions, bank DKI signed a Memorandum Of Understanding 

(MoU) with Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. The signing of the MoU 

includes the use of banking services and products which are signed by the retail and sharia 

Director of Bank DKI. The purpose of this study is to describe the expansion of banking access 

to thecampus environment by Bank DKI. This research method uses a literature study approach 

sourced from relevant and related literatures. The result of the literature review in this study 

indicate that a number of banking  products and services of Bank DKI are ready to support 

payment transactions that take place at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta where this 

collaboration includes Cash management System sevices, opening Current Accounts regukar 

student accounts for routine tuition bills and others. Therefore, the signing of the MoU between 

Bank DKI and UIN Syarif Hidayatullah Jakarta is a from of Bank DKI’s support in bringing 

banking access closer to the world of education, including 14.194 KJMU recipients in DKI 

Jakarta, of which 1.498 students study at UIN Syarif Hidayatullah Jakrta. In addition, banking 

facilities that can be achieved by students, lecturers, and staff of UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta are easy to access various banking transactions through the JakOne Monile application, 

ranging from transfers between accounts, checking balances, payments using the QRIS scand 

method, payments at various merchants to zakat and donationts through various institutions and 

foundations. In the future, Bank DKI will also continue to develop digital banking products and 

services awned by Bank DKI through JakOne Community Apps to accommodate changes in 

customer behavior and society which is increasingly moving towards digital services.  
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ABSTRACT 

In the face of the coronavirus (Covid-19) pandemic, the Islamic banking sector has several 

advantages over conventional banking. The purpose of this study is to describe the advantages 

of Islamic banking in the era of the covid pandemic. This research method uses a literature 

study approach sourced from relevant and related literatures. The results of the literature review 

in this study show that the advantages of Islamic banking in the era of the covid pandemic can 

be seen from the asset side and from the liquidity side. Islamic banking during this pandemic 

can actually get customers from a wider savings side, then Islamic banks can continue to expand 

from the digital side. With a pandemic like this, there are efforts by Islamic banking to maintain 

bank transaction activity services, namely by encouraging customers to use mobile banking and 

internet banking. Previously, customers who were traditional in nature had to change their 

pattern by using mobile banking and internet banking. 
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ABSTRACT 

On June 18, 2021, financial and banking institutions have an undeniable and very important 

role in an economic system. The purpose of this study is to describe the role of Islamic banks 

in Islamic economic development. This research method uses a literature study approach 

sourced from the relevant literature. The results of the literature review in this study indicate 

that banking institutions have a role as intermediary and transformation institutions in 

facilitating the flow of exchange of goods and services, so that they play a role in collecting 

funds from the public in the form of savings and deposits and channeling them to parties who 

need them in the form of loans and credit. With loan and credit funds at hand, economic actors, 

especially the industrial sector, can use them for production and investment activities, so it is 

hoped that they can increase productivity, volume of goods and services and business profits. 

Thus, through the mobilization of funds, efficient allocation of funds and optimal utilization, 

financial institutions in this case Islamic banks can help increase people's income and wealth 

through increasing the productivity of the real sector by helping to increase the productivity of 

the people in the real sector what they are trying to do. 
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ABSTRACT 

The Minister of Finance has appreciated the synergy between the Islamic banking industry and 

academia to develop human resources that are in line with the needs of the Islamic economic 

industry. This appreciation was conveyed at the Ceremonial Signing of the Memorandum of 

Agreement (MoA) for the Strategic Sharia Banking Management (SSBM) Program, in 2021. 

This activity is a collaboration carried out by Bank Syariah Indonesia (BSI) with five 

universities, namely the Bogor Agricultural Institute, University of Indonesia, Padjadjaran 

University, Brawijaya University, and Muhammadiyah University Jakarta. The purpose of this 

study is to describe the role of cooperation between Islamic Banking and PTN in an effort to 

build quality Islamic human resources in the Islamic industry. This research method uses a 

qualitative method with a descriptive approach, namely sources based on relevant relevant 

literatures. The results of the literature review in this study indicate that the collaboration 

between Islamic banking and PTN is very good, not only teaching about financial literacy, but 

also the ability to be able to build human resources (HR) who have managerial, leadership 

abilities, and also the ability to see opportunity so that it can develop not only Islamic finance, 

but also industries based on Islamic values, such as the halal industry. Indonesian society, which 

is predominantly Muslim, is increasingly showing the desire and lifestyle that reflects Islamic 

values. The increase in people's preferences creates opportunities for new industries based on 

Islamic values. This has become one of the benchmarks for our importance to build industrial 

capabilities, both in the real sector and in the service sector, which illustrates the changing needs 

of society. However, challenges in the financial sector, both in Indonesia and globally, will 

continue to increase in the future. This challenge arises due to changes in the global economy 

where transactions between countries have become borderless. The banking industry must 

adapt to changes that occur in society, one of which is the habit of people using technology in 

their daily lives, including in transactions and managing their assets. Demographic changes, 

globalization, as well as technology, as well as the increasing mobility of capital between 
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countries will become challenges that will be faced by the financial sector, including the 

banking industry. Therefore, the banking industry must continue to organize itself strongly. It 

is hoped that the strategic program in SSBM will incorporate elements of technology so that it 

can be used creatively to produce various innovations. In addition, the finance minister also 

asked BSI to be a driving force and create confidence in good governance and human resources. 

As a sharia bank, BSI must have sound, transparent and competitive financial management and 

management in terms of business processes. By implementing Islamic values consistently or in 

other words that BSI must manage the assets and the company as a mandate that should not be 

harmed.  
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ABSTRACT 

Good Corporate Governance (GCG) is behind the experience of the global financial crisis 

which then requires improvement in the implementation of effective governance and risk 

management. This is so that companies can identify risks and problems early, so that they can 

determine quick and appropriate corrective actions. This study aims to describe the 

implementation of sharia corporate governance in Islamic banking in Indonesia. This research 

method uses a literature study approach sourced from relevant and related literatures. The 

results of this study indicate that Good Corporate Governance (GCG) can create a conducive, 

efficient, and sustainable business environment to be an important part of companies in the 

banking sector, mitigating the possibility of fraud that can occur by lines within the 

organization. The implementation of Sharia Corporate Governance in Indonesia shows 

progress. This is financially shown in the 2019 and 2020 IFDI (Islamic Financial Development 

Indicator) rankings. IFDI is an index to measure the development of the sharia industry by 

referring to several indicators, such as quantitative development, knowledge, governance, CSR, 

and awareness. Based on Table 1, it is shown that Indonesia has experienced an increase in its 

IFDI ranking (based on indicators) from 4th place in 2019 to 2nd place in 2020. However, when 

viewed from the governance sub-indicator, Indonesia is still in 9th place. 2019 and ranked 6th 

in 2020 (ICD-Refinitiv (2019); ICD-Refinitiv, (2020)). Islamic bank governance needs to add 

a component that regulates customer (customer) satisfaction and demand relationships. In this 

regard, sharia governance in Indonesia needs to add components related to attracting and 

satisfying customers, shareholders and other stakeholders, as well as protecting and meeting 

the expectations of shareholders and other stakeholders. Thus, the implementation of sharia 

governance in Indonesia can be more optimal. 
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ABSTRACT 

On August 25, 2021, there is a close relationship between the financial sector and the real sector 

in Islamic financial institutions which is the most important key in creating a financial sector 

stability. The purpose of this study is to describe the importance of Islamic finance in creating 

financial sector stability in Indonesia. This study uses a qualitative method with a descriptive 

approach because it comes from relevant and related literatures. The results of the study in this 

study indicate that developments in the financial sector will follow the flow of developments 

in the real sector, so that the financial sector will avoid the emergence of a financial sector 

bubble that triggers a crisis. Thus, the portion in Islamic finance (excluding Islamic social 

finance) is only about 10% of the total national financing. Therefore, this portion has the 

potential to grow strongly in the future. There is a sharia principle in Islamic finance that will 

create resilience in the financial sector that is experiencing a crisis. As happened during the 

Covid-19 pandemic, Islamic banks in Indonesia have created better performance during the 

pandemic compared to conventional banks. Islamic finance also supports sustainable financial 

inclusion in the Indonesian economy. And Indonesia also has a number of Baitul Mal wat 

Tamwil (BMT) or the largest Islamic union globally. That amounts to around 4,500 BMTs 

which will help some communities, especially in rural areas and also access microfinance. The 

Indonesian government is committed to expanding the role of Islamic finance by continuing to 

innovate financing instruments through blended Islamic finance, such as Green Sukuk and Cash 

Waqf linked Sukuk. 
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ABSTRACT 

Performance optimization after being integrated, the potential to increase BSI's market share is 

still very large. This will support stronger business growth in the future. Where this is 

inseparable from the enormous economic and financial potential of sharia which has not been 

exploited optimally. This study aims to describe the potential of BSI to work on the economy 

in Indonesian finance and sharia. This research method uses a literature study approach sourced 

from relevant and related literatures. The results of the literature in this study show that the 

Financial Services Authority (OJK) until January 2021 total Islamic financial assets is only 

around 9.6 percent of the total financial market industry in the country. Meanwhile, Islamic 

banking assets are only 6.4 percent of the total assets of the banking industry in Indonesia. BSI 

currently has assets of more than Rp 200 trillion and has even started to approach Rp 250 

trillion. Capital strength is also integrated into one business entity that is stronger than before 

the merger. Even the potential for business development will be even better if the plan to 

increase capital by BSI can be realized after the Covid-19 pandemic period. BSI already has a 

technology base that is quite capable in working on the digital banking market with capabilities 

that are not yet owned by any national Islamic bank in the country. Regarding BSI's large 

business potential, BSI President Director Hery Gunardi said based on OJK's projection data at 

the 2021 financial services annual meeting and BSI's internal research, nationally, sharia 

economic growth is in the range of 2.4 to 3.7 percent. The large Muslim population in Indonesia 

is the strength and target for the penetration of the sharia economy, which is currently still 

around 6.4 percent. In the near future, the entire BSI network is targeted to be integrated with 

a single system or one system. The integration process consists of customer migration, ATM 

card services to digital banking services. As is known, BSI began operating on February 1, 

2021. The merger of the three state-owned Islamic banks into BSI unites the strengths and 

potentials aimed at optimizing financial performance and cultivating Indonesia's enormous 

sharia economy. 
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ABSTRACT 

On April 15, 2022, Forbes conducted research and established PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

Or BSI has been recognized internationally as a part of The World Best Bank. In addition, 

Forbes also placed BSI into the 5 banks that experienced the best growth in Indonesia according 

to the results of their decisions. The purpose of this study is to describe BSI's strategy to become 

one of the 5 best banks in Indonesia. The research method uses a literature study approach 

sourced from relevant and related literatures. The results of the study in this study indicate that 

the form that has been obtained by BSI is the company's motivation to improve services, as well 

as develop the sharia economy in Indonesia for the benefit of the people in the future. Forbes 

Magazine has also named BSI as one of the World's 500 Best Banks in 2021. Forbes assesses 

it based on the level of satisfaction and five criteria as a weighing criterion. There are 5 to 75 

banks per country assessed by Forbes, each of which has a minimum score of 70 out of a total 

score of 100. , and selected according to the Forbes Criteria. BSI has planned various 

sustainable finance agendas that can encourage national economic growth. BSI has sought to 

become a securities multiplayer bank for the Indonesian state to become the center of gravity 

of the sharia economy in the regional to global scope. This Forbes assessment has become a 

motivational boost for BSI to continue to work hard in achieving their dreams and making them 

happen. The strategy that has been carried out by BSI is to focus on digitalization services, both 

digitalization of bank products, and to all customers. This achievement is in line with BSI's 

consistency in building foundations, digital transformation, and developing a halal 

environmental ecosystem in Indonesia. 
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ABSTRACT 

African settlements are often viewed to be the primitive huts with no thought and technology 

in their design, this supposition may have deterred research into native African architecture. 

The Hausa traditional architecture, like all other traditional architecture across Nigeria and 

Africa at large, has it distinct spatial organisation that made it unmistakable. Hausa settlements 

are patent in the African continent, found extensively in Western Africa whereas the language 

goes even further to most African countries, yet the architecture and way of life remains 

ambigious to the greater world. This paper identified the features and the architectural strategies 

that represent the spatial arrangement of the Hausa traditional design, the factors influencing 

the spatial organisation of the Hausa traditional architecture and its transformation in modern 

Hausa design. The study was based on descriptive analysis, involving review of published 

documents in context of Hausa traditional architecture, especially spatial organisation. Findings 

from analysis shows that Hausa traditional houses are dynamic and shaped by environmental, 

cultural and religious factors. The value for privacy was found to transcend all factors 

influencing the Hausa man home, having family interrelation governing the positioning of 

spaces to different levels of privacy. Also, ancient Hausa builders were found to be great 

developers, planning for the least possible details found in Hausa traditional houses. The study 

further found colonialism to be the major cause of transformation or deviation in the 

architecture of Hausa land and Nigeria in general. Nevertheless, despite the influence of 

technology in every aspect of human endeavour which has in some cases resulted to the 

homogeneity and weakness of Hausa people’s cultural identity and heritage, the 

transformations are reflected more in the façade and physical appearance rather than in the 

arrangement of spaces in Hausa native architecture. The study recommends exploring other 

native African architecture as an approach of understanding their cultural identity. 
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ABSTRACT 

In the era of the Covid-19 pandemic, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) can prove its 

brilliant performance as Islamic banking. This evidence is in line with the prospect and huge 

potential of Islamic economics in reviving the economy from the pressures of the crisis in the 

country. This study aims to describe the positive growth of Islamic banking during the 

pandemic era in Indonesia. In this study, a literature study approach was used that was sourced 

from relevant and relevant literature. The results of the literature review in this study showed 

that in the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic, the total assets of Islamic banking 

nationally continued to grow. As of July 2021, Islamic banking assets in the country grew by 

around 16.35%, financing grew 6.82% and Third Party Funds (DPK) grew 17.98%. This 

statement is a positive sign that some people have turned their attention to Islamic banking. 

Even so, the role of Islamic banking is encouraged to be able to take a position and contribute 

in providing more benefits for the community. The research data also shows that BSI was able 

to record a net profit of Rp1.48 trillion, or an increase of around 34.29% year on year (yoy) 

when challenging economic conditions were reviewed in semester I/2021. Until June 2021, 

with this positive performance, BSI managed to record total assets of Rp. 247.3 trillion, with a 

digital transaction value of Rp95.13 trillion. To maintain positive growth, BSI will continue to 

improve its digital capabilities. 
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ABSTRACT 

The urgency of Islamic financing sources for infrastructure development is starting to be needed 

in Indonesia. Moreover, Islamic financing sources can offer more added value than 

conventional loans in increasing the contribution of the Islamic finance sector to infrastructure 

development in Indonesia. The purpose of this study is to describe sources of Islamic financing 

for infrastructure development in Indonesia. Methods This research uses a qualitative method 

with a literature study approach that is sourced from relevant and related literatures. The results 

of this study indicate that financing with an ijarah muntahiya bi tamlik-ijarah maushufah fi 

dzimmah (IMBT-IMFZ) scheme has a scheme in which the customer and the Islamic bank have 

joint assets, with the share of customer ownership gradually increasing and the share of bank 

ownership gradually decreasing as payments are made. installments by customers. Therefore, 

the Customer is not required to record the financing as an obligation, but only to record the 

rental expense. This is because IMBT-IMFZ assets are recorded in Islamic banks and will be 

transferred to customers at the end of the financing period. With activities that are not recorded 

in the balance sheet or are off balance sheet, IMBT-IMFZ customers allow business entities to 

obtain financing while maintaining a debt to equity ratio. There are issues and proposals that 

arise, namely aspects of accounting and taxation. With this, coordination between relevant 

stakeholders can accelerate and expand the implementation of sharia financing schemes for 

infrastructure development. 
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ABSTRACT 

The Indonesian government considers that there is enormous development potential in the 

Islamic finance sector because it emphasizes Islamic principles or values, such as justice, in 

Islamic finance practices, especially through risk-sharing schemes. The purpose of this study is 

to explain the function of Islamic finance to restore the Indonesian national economy. This 

research method uses qualitative research with a literature study approach using sources from 

relevant and related literatures. The results of the literature review in this study indicate that the 

function and potential of Islamic finance can be seen in the Islamic capital market, with the 

number of investors increasing by 9.3 percent during the first three months of 2021. In the 

international market, Indonesia is also among the main contributors to the issuance of sukuk. 

Globally, the existence of this (country) sukuk has proven to be a reliable source of financing 

in the 2013-2021 period, with 3,447 projects financed through sukuk. With this, Indonesia has 

many great opportunities to optimize the Islamic financial market by developing financing 

variants through sukuk or blended finance. Indonesia is one of the largest countries in terms of 

market size of sharia fintech transactions which reached USD 2.9 billion in 2020, with 

Indonesia being in the top 5 positions followed by other countries. 
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ABSTRACT 

In this era of globalization, the banking world is required to be more competitive with other 

companies engaged in banking. One way to face this competition is to improve and develop the 

quality and quantity of the company in terms of service, product quality, technology 

development, as well as the effectiveness and efficiency of the company so that the company's 

goals are achieved. The purpose of this study is to describe the promotion strategy of Islamic 

banking financing products in Indonesia. This research method uses a literature study approach 

sourced from relevant and related literatures. The results of the literature review in this study 

are that the sharia marketing concept always upholds the values of honesty, for example in 

terms of promotion, namely building positive relationships with consumers, integrating, and 

others. As for the types of Islamic bank financing products, including financing with the 

principle of profit sharing, financing with the principle of buying and selling, financing with 

the principle of lease, and service financing. 
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ABSTRACT 

The growth rate of Islamic banking has increased quite significantly, but the development in 

terms of institutions and Islamic financial products has not been matched by compliance with 

sharia business ethics. Which should be applied to Islamic banking operations absolutely. The 

purpose of this research is to find out whether Islamic banking in Indonesia has implemented 

Islamic business ethics in its daily operational activities. This research uses the literature study 

method with the object being studied are several samples of the Islamic banking industry in 

Indonesia. The result of this research is that if an Islamic bank is able to make adequate ethical 

disclosures, then the Islamic bank has been able to create and implement a Standard Operating 

Procedure (SOP) regarding the application of Islamic business ethics in its operational activities 

both at the management and employee levels. This can have a positive impact on the Islamic 

banking industry, such as increasing satisfaction, commitment to cooperation, and trust from 

interested parties. With the help of synergies from stakeholders both external and internal to 

face challenges in the application of Islamic business ethics in Islamic banking. 
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ÖZET 

Hızla gelişen teknoloji ile farklı malzemelerin birlikte kullanılması ve kendilerinden farklı 

özellikleri bir arada bulundurmaları gibi beklentiler ile bu malzemelerin birleştirilmesini 

kaçınılmaz kılmıştır. Kaynak işleminde malzemelerin kimyasal yapısını bozmadan ya da 

herhangi bir plastik deformasyona mahal vermeden birleştirmek olmazsa olmazlardandır.  Bu 

nedenle farklı boyutlara ve kimyasal özelliklere sahip plastik, seramik, metal veya kompozit 

gibi malzemelerin kalınlıktaki malzemelerin birleştirilmesi için kaynak yöntemleri 

geliştirilmiştir. Sürtünme saplama kaynak yöntemi de son yıllarda gelişen kaynak 

teknolojilerinden bir tanesi olup, biri sabit diğeri dönel harekete sahip iki parçanın eksenel 

basınç altında birleştirildiği katı hal kaynak yöntemidir. Bu çalışmanın amacı yaygın kullanım 

alanı olan St 37 çeliği ile krom-nikelli Dubleks paslanmaz çeliğini farklı sürtünme saplama 

kaynağı parametreleri kullanarak sürtünme saplama kaynak yöntemi ile birleştirmektir. 

Sürtünme saplama kaynağı ve parametrelerin mikro yapı üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Birleştirilen parçalar için 2200 dev/dak devir sayısı 50 MPa sürtünme basıncı ve üç farklı 

sürtünme süresi (3, 5 ve 7 s) kullanılmıştır. Sürtünme kaynağı kullanılarak birleştirilen 

numunelerin mikroyapı analizleri için kaynak bölgesine dik doğrultuda kesilen numuneler 

alınmış ve geleneksel zımparalama yöntemi kullanılarak parlatılıp dağlandıktan sonra; optik, 

SEM, EDS testleri kullanılarak yapılmış ve mekanik özellikler içinde sertlik testleri 

uygulanmıştır. Yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde sürtünme kaynak 

parametrelerinin kaynak kalitesi üstünde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Farklı 

özelliklere sahip St 37 ve dubleks paslanmaz çeliklerinin yeni bir yöntem olan sürtünme 

saplama kaynak yöntemi ile sorunsuz bir şekilde birleştirilebildiği ve kaynak bağlantılarının 

farklı mikroyapı özellikleri sergilediği görülmüştür. 
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ABSTRACT 

With the rapidly developing technology, the use of different materials together and the 

expectations such as having different properties together made it inevitable to combine these 

materials. In the welding process, it is indispensable to join the materials without damaging 

their chemical structure or causing any plastic deformation. For this reason, welding methods 

have been developed for joining materials with different sizes and chemical properties, such as 

plastic, ceramic, metal or composite materials of thickness. Friction stud welding method is one 

of the welding technologies that has developed in recent years, and it is a solid state welding 

method in which two parts, one with fixed movement and the other with rotational movement, 

are combined under axial pressure. The aim of this study is to join the common St 37 steel and 

chromium-nickel Duplex stainless steel with friction stud welding method by using different 

friction stud welding parameters. The aim is to examine the effects of friction stud welding and 

parameters on the microstructure. For the joined parts, 2200 rpm, 50 MPa friction pressure and 

three different friction times (3, 5 and 7 s) were used. For the microstructural analysis of the 

samples joined by friction welding, the samples cut perpendicular to the weld area were taken 

and after polishing and etching using the traditional sanding method; optical, SEM, EDS tests 

were used and hardness tests were applied within the mechanical properties. As a result of the 

analysis and evaluations, it has been determined that friction welding parameters have a 

significant effect on the quality of the weld. It has been observed that St 37 and duplex stainless 

steels with different properties can be seamlessly joined with a new friction stud welding 

method, and the weld joints exhibit different microstructure properties. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine how the role of Islamic banks in building Micro, Small and 

Medium Enterprises (MSMEs). The method used in this research is a literature study obtained 

from relevant journals that have existed before. The results of the literature review in this study 

show that Islamic banks have a strategic role in building the quality of MSME businesses, 

especially in terms of funding and supporting activities in the distribution of funds. The role of 

Islamic banks in developing the people's economy is to provide financing that is channeled to 

the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, especially people with lower middle 

economic abilities and limited skills as a means to improve people's welfare, and develop their 

potential. Islamic banking institutions have challenges that must be resolved regarding 

fundamental issues consisting of a system framework based on interest and the instability of 

currency standards in our country. The existence of funding distribution to MSMEs is so that 

in the future MSMEs can help improve the Indonesian economy and can continue to develop 

their creative ideas. 

 

Keywords: Islamic Banking, MSME, Roles. 

 

 

 

 

 

  

85



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

POTENTIAL COOPERATION WITH LPEI AND BSI IN SHARIA BUSINESS 

 

  

 

 

 

 

Siska Anggie MELANİ (Orcid ID: 0000-0003-4158-8704) 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia 

 

Mohammad SHULTHONİ (Orcid ID: 0000-0002-3470-4335) 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia 

 

Drajat STİAWAN (Orcid ID: 0000-0002-5592-955X) 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Based on data from The State of Global Islamic Economy Report 2020/21, the consumption of 

the world's Muslims has reached US$2.02 trillion for needs in the food, pharmaceutical, 

cosmetic, fashion, tourism and other sharia sectors. Seeing this, the Indonesian Export 

Financing Agency (LPEI) captured the potential to improve and develop the sharia business by 

consolidating with Bank Syariah Indonesia (BSI). The purpose of this study is to describe the 

potential for cooperation between LPEI and BSI in sharia business. This research method uses 

a literature study approach sourced from relevant and related literatures. The results of the 

literature review in this study indicate that the collaboration between LPEI and BSI in the sharia 

business has provided the possibility of various collaborations with Indonesian Sharia Banks 

ranging from financial aspects such as syndicated financing, club deals, or guarantees and 

insurance, especially in the halal product sector as well as in terms of funding. Meanwhile, from 

the non-financial aspect, LPEI Consulting Services programs for SMEs are also explored, such 

as the Coaching Program for New Exporters (CPNE), Marketing Handholding, Foreign 

Exchange Villages, and Export Houses. With the cooperation between the Ministry of Finance 

through the LPEI Special Mission Vehicle and BSI, it is hoped that it will be able to develop 

the Indonesian sharia industry by increasing national exports so that it can become a global 

local. 
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ABSTRACT 

Based on a survey conducted by the Islamic Financial Services Board, as many as 77 percent 

of Islamic Banking indicated that the digital transformation process of their banking system 

was progressing and only 3 percent were just planning to start digitizing. The purpose of this 

study is to describe digital transformation efforts in Islamic banking in Indonesia. This research 

uses a literature study approach that is sourced from relevant and related literatures. The results 

of the literature review in this study indicate that digital innovations carried out by Islamic 

banking certainly have digital risks for Islamic banking in Indonesia. The risks faced by Islamic 

banking in digitalization are cyber security risk, technology risk and outsourcing risk. As many 

as 72 percent of Islamic banks agree that the challenges faced in digitization are legacy 

infrastructure and technologies. Then as many as 78 percent of Islamic banks agree that there 

is a lack of human resources to carry out digital transformation. In terms of the implications of 

financial stability in digitalization, as many as 78 percent of responding Islamic banking 

indicate that positive competition will increase due to new entrants. Then as many as 65 percent 

of Islamic banks think that there are challenges in policies to facilitate innovations and maintain 

financial stability at the same time. Therefore, these findings state that the adaptation of 

technological innovation is an ecosystem that changes very quickly and Islamic banking is not 

resilient to these changes. Digitalization carried out by Islamic banking has also had an impact 

on financial stability for the Islamic Finance Services Industry. Regulators also need to be aware 

of potential new risks that pose a threat to digital Islamic banking, such as data privacy, cyber 

security, and consumer protection 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic spread to Indonesia with a major impact on the economy in 

Indonesia, after several years of accelerating vaccinations and reducing mobility of the 

community, resulting in good results until the government implemented the New Normal 

period. Because of this, this article was created to find out how the monetary policy response 

to the New Normal period was. This research was conducted with a descriptive qualitative 

method which uses library data from various reliable sources. With the result that the monetary 

policy response in facing the new normal was quite good, it was marked by increasing economic 

stability through the synergy of the government, Bank Indonesia and the Financial Services 

Authority which supervised and issued monetary policy so that the economy had a good impact 

on society. 

 

Keywords: Monetary Policy, Economy, New Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

APPLICATIONS OF DATA MINING IN POLITICAL COMMUNICATION 

RESEARCH 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇALIŞIR (Orcid ID: 0000-0000-0000-0000) 

İskenderun Teknik Üniversitesi BHGİD Fakültesi 

E-mail: vahit.calisir@iste.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

There has been diversity in data acquisition areas in the new political communication period 

that emerged with the new media. Considering that thousands of discourses and publications in 

social media within hours are political communication data, the era of big data has begun for 

researchers in the field of social sciences. It is a fact that the expression big data is mentioned 

a lot in computer science. Still, numerical methods - specifically data mining - are now 

necessary for social scientists doing scientific research. The specific target area under the 

general heading of social sciences is political communication. Social media is the area where 

political communication takes place the fastest. Both political actors and the public themselves 

are actively participating in social media. Political agendas and/or trending topics that used to 

take weeks have reduced this time to hours with social media. It is vital for political success 

that researchers and all persons and institutions operating in political communication can 

struggle with this speed. The coexistence of different disciplines in the scientific world has now 

become a necessity. Especially the intersection of computer sciences, which includes 

mathematics and coding, with social sciences is a critical example in this regard. The purpose 

of this paper is to discuss the present and future expectations of data mining in social sciences. 

Artificial data generation methods are included in the sections where applications support the 

discussion. Codes of R and python languages and sample analyzes are included. Here, the 

importance of open-source computing tools has been highlighted, especially in recent years. 

Attention is also drawn to the use of the methods included in the paper's content in previously 

published articles. 
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ÖZET 

Günümüzün rekabetçi dünyasında ülkelerin birbirleriyle olan ticari ilişkileri artarken bu durum 

lojistik kavramının da önemini artırmıştır. Küresel anlamda lojistik kavramının öneminin 

anlaşılması ile birlikte bu alanda rekabet önemli derecede artmıştır. Firmalar rekabet yarışında 

öne geçebilmek için maliyetlerini düşürmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya 

çalışmaktadırlar. Bu durumu sağlayabilmek için lojistik performansın ölçümüne ihtiyaç 

duyulmuştur. Firmalar ve ülkeler lojistik performans ölçümü sayesinde geleceğe yönelik 

planlamalarını daha başarılı bir şekilde yaparak rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Dünya 

Bankası tarafından geliştirilen Lojistik Performans Endeks (LPI), iki yılda bir ülkelere yapılan 

anketler sonucunda belirlenmektedir. Lojistik performans endeks değerleri 1 ila 5 arasındadır. 

Bu değer 5’ e ne kadar yakınsa o ülkenin diğer ülkelere göre performansının daha yüksek 

olduğunu gösterir. Lojistik performans endeks değerlendirmeleri, ülkeler arasında rekabet 

ortamı yaratmasının yanı sıra ülkelerin bulundukları konum itibariyle lojistik performanslarını 

geliştirmeleri için de fırsat sağlar. Çalışmada, Dünya Bankası tarafından en son yayınlanan 

2018 yılına ilişkin lojistik performans endeks verileri kullanılmıştır. Bu veriler ile G-20’ye üye 

olan ülkelerin lojistik performansları, bütünleşik olarak ENTROPİ ve COPRAS yöntemleri 

kullanılarak bir sıralama elde edilmiştir. ENTROPİ yöntemiyle yapılan hesaplamalar 

sonucunda lojistik performans kriterlerinin önem ağırlıklarına göre; gümrük, altyapı, lojistik 

kalite ve yetkinlik, takip ve izleme, uluslararası sevkiyatlar, zamanlama kriterleri olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, G-20’ye üye olan ülkelerin lojistik performanslarının 

kıyaslanmasında en önemli kriterin gümrük kriteri olduğu sonucu belirlenmiştir. ENTROPİ 

yöntemiyle belirlenen kriter ağılıkları kullanılarak ARAS yöntemiyle gerçekleştirilen analizler 

sonucunda ise G-20’ye üye olan ülkelerin lojistik performans sıralamaları elde edilmiştir. Bu 

sıralama sonuçlarına göre ilk üç ülkenin Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık; son üç ülkenin 

ise Brezilya, Arjantin ve Rusya olduğu belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

The Sharia Supervisory Board is an institution that oversees sharia financial activities in 

Indonesia so that they run in accordance with sharia principles. The sharia principles include 

activities in raising funds, financing and service activities that do not contain elements of usury, 

maisir, gharar, haram, and unjust. Many people still have doubts about the shariah of the Sharia 

unit, which is a natural thing. This makes the industry must ensure compliance with sharia, as 

well as provide socialization to the public. The purpose of this study is to explain the role of the 

Sharia supervisory board in realizing good corporate governance in sharia banks. This research 

method uses a literature study approach sourced from relevant and related literatures. The 

results of the literature review in this study indicate that the Sharia Supervisory Board carries 

out supervision to ensure sharia compliance. This form of supervision is carried out both 

actively and passively, especially in the implementation of the DSN fatwa as well as providing 

direction/supervision on products/services and business activities to comply with Sharia 

principles. In carrying out its functions in the Bank, the Sharia Supervisory Board has a Sharia 

Supervisory Board Charter. The charter contains guidelines and work procedures for the Sharia 

Supervisory Board based on the Decree of the Board of Directors regarding Good Corporate 

Governance Policy, which includes, among others, the duties and responsibilities of the Sharia 

Supervisory Board, structure, description of activities and authorities, working hours and 

meeting arrangements. Marketers to continue and continuously improve their enthusiasm, 

motivation to improve self-quality, provide the best service to clients (community) and believe 

in achieving for the best.  
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ABSTRACT 

The position of Bank Indonesia as the monetary and banking authority is an important and 

strategic position in the Indonesian economic system. Great hope is placed on the Central Bank 

when an imbalance or problem occurs, such as during the COVID-19 pandemic, in the financial 

sector considering that the Central Bank has special authority to regulate finances and maintain 

economic stability. This study uses a type of literature review, which is a literature search and 

research by reading books, journals, and other publications related to the research topic, to 

produce a particular topic or issue, such as to produce a scientific paper, such as thesis, thesis. 

, and dissertations. The result of this research is that Bank Indonesia plays an important role in 

overcoming the COVID-19 pandemic. The role of Bank Indonesia based on Law no. 23 of 1999 

and its revisions. The role of Bank Indonesia covers the areas of Lender as the Last Resort, 

exchange rate policy, authority in managing foreign exchange, conducting surveys, regulating 

and administering clearing as well as final settlement of transactions and issuing and circulating 

banknotes. In addition, Bank Indonesia is active in overcoming the current National Banking 

and Financial Crisis as its role as "lender of resort". 
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ABSTRACT 

In the micro, small and medium enterprise (MSME) sector, capital is the main problem that 

often occurs. High loan interest rates and the need for material guarantees are one of the factors 

causing MSMEs to experience difficulties in obtaining business capital. Based on this, Sharia 

banking is present by using a profit-sharing system or the absence of interest developed in 

musharakah and mudarabah financing products. The purpose of this study is to describe the role 

of Sharia banking in encouraging Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia. This 

research method uses a literature study approach that is sourced from the data obtained in the 

form of primary data from relevant and related literatures. The results of the literature review 

in this study indicate that the role of micro and small enterprises in driving the national economy 

is to be able to absorb a large workforce, increase gross domestic income (GDP), and be able 

to survive in the face of economic crises. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to describe taxation in the view of Islamic economics. This research 

method uses literature study sourced from relevant books and journals. The results of the 

literature review in this study explain that Islamic economics already has a view on principle 

economic concepts, such as about taxation, the ideal size of government, investment, and so on. 

Tax is a new thing that has not emerged during the leadership of the Prophet or the first Muslim 

leader, Abu Bakr Shidiq. The new tax existed during the leadership of Umar Bin Khatab, 

namely a tax on agricultural products known as ushr. Before the tax, the source of government 

funding to carry out these functions and tasks came from the spoils of war. However, in peaceful 

conditions like today, other sources of income are needed, namely through taxes. One thing that 

distinguishes between Islamic economics and the Chicago school of taxation is that Islamic 

economics has zakat as a social instrument whose specific function is for economic equality 

and helping the lowest-income groups, including to meet the health and education needs of the 

poor. With a low tax burden and a small government size, the economy can grow faster due to 

a more efficient use of resources. 
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ABSTRACT 

The efforts of the Financial Services Authority in encouraging the growth of Micro, Small and 

Medium Enterprises will be supported by Bank Syariah Indonesia, by establishing the first 

Micro Waqf Bank in Indonesia that can help empower the community to access easy and 

affordable capital. This study aims to analyze the role of the Financial Services Authority and 

the Indonesian Islamic Bank in the synergy of developing Micro, Small and Medium 

Enterprises through Micro Waqf Banks. This research method uses a literature study approach 

sourced from relevant and related literatures. The results of this study indicate that Bank Syariah 

Indonesia as the largest Islamic bank in Indonesia is committed to working together with Micro, 

Small and Medium Enterprises in order to raise their class and improve their business. Micro 

Waqf Banks must develop their capacity properly, especially in terms of the digital ecosystem. 

Innovations that have been carried out such as the creation of the Micro Mobile Waqf Bank 

application in order to increase the benefits for customers. The Micro Waqf Bank program is 

in line with the government's efforts to encourage the ratio of bank financing to the Micro, 

Small and Medium Enterprises segment by 30%. The Bank Indonesia Regulation concerning 

the Macroprudential Inclusive Financing Ratio requires banks to meet the 30% target which 

will be adjusted to the business plan of each bank. The Financial Services Authority will also 

see the readiness of the banking industry itself. The Financial Services Authority will also 

continue to encourage banks to meet the national target. The Financial Services Authority 

highly appreciates the steps taken by Bank Syariah Indonesia, because Micro, Small and 

Medium Enterprises contribute more than 60% to Gross Domestic Product with the number of 

businesses and national workforce absorption above 90%. 

 

Keywords: Synergy, Micro Small Medium Enterprises, Micro Endowment Bank 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has had a considerable influence on all activities carried out by the 

community, one of which has an effect on economic activities in banking financial institutions, 

both conventional banks and Islamic banks. The existence of Islamic financial institutions has 

become a consideration in recent years, according to the Financial Services Authority (OJK), 

the assets of Islamic financial institutions have increased from year to year to exceed the assets 

of non-Islamic financial institutions. The purpose of this study was to determine the existence 

of Islamic banking financial institutions during the COVID-19 pandemic in Indonesia. This 

research method uses a literature study approach sourced from relevant and related literatures. 

The results of the literature review in this study indicate that the Islamic banking sector is 

developing well and can survive during the pandemic, both in terms of assets, financing, and 

third party funds (DPK). According to data in November 2021, the growth of Islamic banking 

assets reached 15.29 percent, financing was 7.67 percent, and third party funds were 14.78 

percent. Asset growth in Islamic banking exceeded national banking assets which only grew 

6.95 percent, financing 1.22 percent, and third party funds by 8.86 percent. This data shows 

that Islamic banking has better prospects and potential in the economic sector going forward. 

The growth of Islamic banking is expected to be stronger in 2022, this can be seen from the 

economic sector which has started to improve well, at this time the pandemic situation has 

started to improve and is predicted to return to normal. 

 

Keywords: Covid-19 pandemic, financial institutions, and sharia bank. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to describe the role of Indonesian Islamic Commercial Banks in 

developing Millennial Human Resources for Sharia Financial Literacy in Indonesia. This 

research method uses a literature study approach sourced from relevant and related 

literatures.The results of the literature review in this study indicate that Bank Syariah Indonesia 

has contributed to capacity building and capacity building of Islamic Financial Literacy Human 

Resources in Indonesia through training programs, comprehensive specialization education. 

Therefore, this finding states that if the potential of the millennial generation in Indonesia is 

good, then human resources will be more competent in carrying out Sharia financial literacy, 

so that the millennial target market is very easy to achieve. In terms of human resource 

development, currently BSI has more than 10,000 millennial generation employees who are 

ready to become sharia financial literacy agents in more than 1,400 BSI branch offices 

throughout Indonesia. With this millennial gathering, it is a form of synergy and collaboration 

to build the mindset of the millennial generation to move, innovate to develop the sharia 

economy so that the millennial generation at BSI can become a driving force to encourage the 

economic progress of the ummah.  
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ABSTRACT 

Sharia Financial Institution (LKS) means a body engaged in finance based on Islamic teachings 

that are sourced from the Qur'an and Sunnah. This practice existed in the early history of Islam, 

and the principles of Islamic morality were developed in the form of worksheets. Thus, the 

purpose of LKS is not only profit oriented, but there are Islamic and humanitarian elements in 

it. Islamic financial institutions are mostly financed for the business sector, and have the ability 

to reach micro-enterprises, something that is rarely done by conventional banks. Financing to 

UMKM cannot be separated from the influence of the previous Grameen Bank, which has been 

established since the mid 1970s. Financing for Sharia Financial Institutions, both in the form of 

banks, Savings and Loans Cooperatives and BMTs has increased from time to time. Both in 

terms of LKS turnover and the level of financing. Based on data from the Financial Authority 

Services, most of the financing was channeled to UMKM. UMKM financing is very important 

in the national economy, because it operates in the real sector. The characteristics of UMKM 

are that they are small and medium-sized businesses, generally managed with the ethics of 

honesty, they are still firmly held, and relatively stronger when faced with financial problems 

crisis. This is the potential of UMKM that must be considered in making decisions public, both 

by the Government and Financial Institutions (banks). 
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ABSTRACT 

The presence of Islamic banks in the Islamic industry in Indonesia is one of the parameters in 

increasing good economic growth. The purpose of this study is to describe the role of Islamic 

banks in developing halal tourism in tourist attractions. This research uses a literature review 

approach that is sourced from actual, relevant and related literatures. The results of the literature 

review in this study indicate that with the promotion of the halal industry through the concept 

of halal tourism, it is certainly a great opportunity for Islamic banking to be involved in it, both 

as aggregators and sharia-based economic actors. Sharia banking market share no longer only 

covers Umrah and Hajj matters, but also how to manage halal tourism through good cooperation 

with stakeholders in the halal tourism business such as hotels, culinary delights, tourist spots to 

the availability of sharia banking facilities (sharia ATMs, sharia bank travel applications). , and 

others). The role of Islamic banking is very large as a supporter of the perfection of the halal 

concept itself. And it is also hoped that later on, tourists can be more comfortable and safe when 

doing banking transactions through Islamic banks which definitely contain these halal values. 
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ABSTRACT 

The current digital revolution is considered to be threatening the banking industry that has 

existed since the time of the Roman Empire. Especially for traditional banks that have not 

adapted much to digital services that offer convenience to their users, such as those offered by 

financial technology companies or known as Fintechs. There are several challenges for the 

banking industry if it cannot adapt further to technological developments, the banking industry 

cannot continue in the future. The purpose of this study is to describe the optimalization of 

Financial Technology to increase the banking system. This research method uses literature 

study sourced from relevant and related literatures. The results of this literature review show 

that fintech understands customer needs better than banks, whose business scope is too broad. 

In addition, financial technology (fintech) lending companies are an alternative for Micro, 

Small and Medium Enterprises to continue to grow. The Financial Services Authority noted 

that the total outstanding distribution of fintech lending loans to Micro, Small and Medium 

Enterprises had reached IDR 13.2 trillion as of March 2022. This figure is equivalent to 36% 

of the total outstanding fintech lending loans. In the future, OJK will continue to encourage the 

distribution of fintech lending to productive sectors, such as Micro, Small and Medium 

Enterprises. The presence of this fintech can help the community to access financing. 
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ABSTRACT 

The development of the Islamic banking system in Indonesia is carried out within the 

framework of a dual-banking system or dual banking system within the framework of the 

Indonesian Banking Architecture (API), to present an alternative banking service that is 

increasingly complete to the people of Indonesia. With the enactment of Law No.21 of 2008 

concerning Islamic Banking issued on July 16, 2008, the development of the national Islamic 

banking industry increasingly has an adequate legal basis and will encourage its growth even 

faster. The development of Islamic banking is directed to provide the greatest benefit to the 

community and contribute optimally to the national economy. The "Blueprint for The 

Development of Islamic Banking in Indonesia" contains the vision, mission and objectives of 

islamic banking development as well as a set of strategic initiatives with clear priorities to 

answer the main challenges and achieve the targets within the next 10 years. As a concrete step 

in efforts to develop Islamic banking in Indonesia, Bank Indonesia has formulated a Grand 

Strategy for The Development of the Islamic Banking Market Concrete programs have been 

and will be carried out as an implementation stage of the grand strategy of developing islamic 

banking financial markets 
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ABSTRACT 

In Islamic Banking, qardh is usually in the form of a loan by a bank to a customer as a bailout 

facility when the customer experiences an overdraft. One of them is like a hajj bailout loan, 

where prospective hajj customers are given a bailout loan to meet the requirements for 

depositing hajj travel costs. The customer will pay it off before the departure of the hajj. The 

purpose of this study is to describe the application of Qardh in Hajj financing in Islamic 

banking. This research method uses literature study sourced from relevant and related 

literatures. The results of the literature review in this study indicate that the role of Islamic 

Banking and Financial Institutions in providing Hajj credit to customers, the customer is 

obliged to return the money lent and agreed upon as stated in the general provisions of the 

Qardh contract in the Fatwa of DSN MUI No. 19 of 2001. Therefore, this finding states that the 

qardh contract is a solution for Islamic banking and an alternative in financing the pilgrimage. 

The data of this study also resulted in the finding that there were administrative costs incurred 

to perform the Qardh contract including material costs, notaries, paper, and other costs. For 

example, a customer registers for hajj in monthly installments for several years (5 years), which 

means that he borrows bank funds first for Hajj purposes. So that customers are required to pay 

every month according to the contract atHthe beginning that was approved by the bank or 

Islamic financial institution. With the registration administration fee, then there is the cost of 

the Hajj portion and ONH (Hajj Ride Fee). This finding shows that the Qardh trait does not 

provide a distinct advantage for the first party to lend as a bank or Islamic financial institution. 

But have a goal to help each other. In the practice of Islamic banking, qardh has many benefits 

for customers and the bank itself, not only pursuing profit but there is a social element, namely 

tabarru' or help. In addition, Qardh customers can also provide voluntary additions which are 

not agreed upon in the contract between Islamic banking and customers. 
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ABSTRACT 

Sharia banking that exists today, improve its existence in the banking world in Indonesia. In its 

development, Bank Syariah Indonesia has been officially established as an effort and 

commitment in advancing the Islamic economy as one of the important pillars in the national 

economy and can make Indonesia one of the world's Islamic financial centers. However, there 

are still many people who are not interested in Islamic banks. The products in Islamic banks are 

in fact still less popular than the products and services in conventional banks. In addition to the 

difference in flight hours between Islamic banks and conventional banks, Islamic bank capital 

is also still limited in its management. The purpose of this study is to explain how the public's 

perspective regarding the existence of Islamic banks in Indonesia. This study uses a literature 

study method using literacy and related references. The results of this study are the lack of 

public interest in Islamic banks can be caused by a lack of understanding of Islamic banks, still 

dependence on the existing interest system in conventional banks, still doubting the level of 

Islamic banking, and tend to close themselves off from various matters relating to Islamic 

banks. . 
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ABSTRACT 

Phenolic compounds are poisonous and carcinogenic organic pollutants. The presence of 

phenol in the environment can have a negative impact on humans and the environmental 

system. A successful method for reducing phenol is adsorption. This study investigated the 

adsorption of phenol into an aqueous solution using two types of Ca-bentonite/chitosan 

bentonite compounds. Characterization of the Ca-bentonite/Na-bentonite composite was 

carried out using Fourier Transform Infrared (FTIR) and Energy Dispersion X-ray Scanning-

Spectroscopy Electron Microscopy (SEM-EDX). The results of the physico-chemical analyses 

showed that the effluents of the oil mills showed that they are highly polluted, particularly in 

terms of the total suspended solids (TSS), chemical oxygen demand (COD), and iron content 
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of around 154.82 (mg/L), and copper content of 31.72 (mg/L). The mineralogy of bentonites 

studied by X-ray diffraction (XRD) reveals the existence of two types of montmorillonite; 

theoretically, the diffraction peak (001) of the montmorillonite appears at 15 Å, with a basal 

spacing that corresponds to a calcium pole, and the diffraction peak (001) appears at 12Å, with 

a basal spacing that corresponds to a sodium pole. The specific surface area of the bentonite 

used is characterized by a large specific surface area, varying between 127.62 m2•g-1 and 

693.04 m2•g-1, which is due to the presence of hydrated interleaved cations. This surface is 

likely to increase in aqueous solution depending on the solid/liquid ratio that modulates the 

degree of hydration. With a high cation exchange capacity (CEC) (146.54 meq/100 g), samples 

of margin mixed with raw bentonites at different percentages vary between 5% and 100%. The 

potential of Moroccan bentonite for the phenol adsorption of 9.17 (g/L) from aqueous solutions 

was investigated. Adsorption tests have confirmed the effectiveness of these natural minerals 

in reducing phenolic compounds ranging from 8.72% to 76.23% contained in the margin and 

the efficiency of heavy metal retention through microelements on raw bentonites. 

 

Keywords: : Ca-bentonites; Na-bentonites; retention; adsorption; phenolic compounds ; 

organic pollutants. 
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ABSTRACT 

The Turkish Republic of Northern Cyprus is well-known as a beautiful tourism destination, 

with a wealth of thrilling and interesting historical monuments and artifact that attract visitors 

from all over the world. The Covid-19 pandemic which took the world unawares almost put a 

stop to the activities of the globe, changing habits and use of places and cities greatly affected 

the tourism sector of the TRNC. Social distancing and limits on public space usage have been 

an essential policy and strategy used to curb the virus's fast propagation which would aid in the 

protection of the health of the public, but this also contradict the purpose of creating public 

spaces. The depth and breadth of the shift is unknown, particularly in terms of future public 

space design, usage, and perceptions for tourists. The goal of this article is to draw attention to 

new questions, as well as investigate the current and potential negative effects, at the Covid-19 

interface because the Covid-19 pandemic has the potential to drastically alter how tourists 

interact with public areas which in the long run can affect the nation economically, socially, 

financially and otherwise. It will be vital to research and quantify these changes in the next 

months and years in order to inform the tourism sector and other sectors about the situation in 

a post-covid world. To examine this situation, questionnaires and other methodologies were 

used to get information to get the visitors' sensitivity to the crisis in regular decision-making as 

well as future travel plans in the context of a serious health concern before and during Covid-

19 and behaviour and perspective of employees of tour areas for proper analysis.  
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ÖZET 

Yeni doğan bir bebek kişisel ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayacağından yaşamını devam 

ettirebilmek için mutlaka bakımını yapacak birine muhtaçtır. Bebeğin hayatta kalabilmesi için 

en temel gereksinim ise öncelikle besindir. Annenin özellikle süt üretebilme yeteneğine sahip 

olması nedeniyle memelilerde genellikle bebeğin bakımı dişi tarafından yapılmaktadır. Öyle ki 

memeli canlılarda dişiler, türün devamındaki kritik görevlerinden dolayı bebeklik döneminden 

itibaren anneliğe hazırlanmaya başlamaktadırlar. Gebelik haberinin alınması ve doğumu 

takiben ise anne olan dişide; bedensel değişmenin yanı sıra bebeğinin beslenmesi, bakımının 

iyi bir şekilde sağlanması, tüm tehlikelerden korunması ve doğumdan sonraki yeni düzeninin 

organize edilmesi gibi bebeğin fiziksel ve duygusal tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

"annelik davranışı" olarak isimlendirilen çok tipik davranışlar sergilenmektedir. Dişinin gebelik 

sırasında anneliğe hazırlanmasında ve yavrunun kaliteli bir bakım almasında başta genetik 

faktörler olmak üzere doğumdan önce salgılanan relaksin, östrojen ve progesteron ile doğum 

sırasında ve sonrasında salgılanan oksitosin ve prolaktin gibi hormonlar görev almaktadır. 

Relaksin, gebeliğin sonuna kadar rahimdeki kasılmaları engelleyerek bebeğin anne karnında 

büyümesini, gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. Hamileliğin sonuna 

gelindiğinde ise pelvis kaslarını gevşeterek doğumun rahat bir şekilde gerçekleşmesine 

yardımcı olmaktadır. Gebelik süresince yüksek olan östrojen ve progesteron hormonları, 

embriyonun rahme sağlıklı bir şekilde tutunmasını sağlarken, annenin bedenini de bebeği 

taşımaya hazır hale getirmektedir. Ayrıca östrojen ve progesteron hormonları, oksitosin ve 

prolaktin reseptörlerinin artışını sağlayarak annelik davranışını da başlatmaktadır. Prolaktin, 

sütün salgılanmasını uyarırken, oksitosin rahme sinyal göndererek doğumu başlatmakta ve 

sütün meme ucuna ulaşmasını sağlayarak annenin vücudunu emzirmeye hazır hale 

getirmektedir. Böylece doğumdan sonra kısa bir süre içerisinde bebeğin beslenmesi 

sağlanmaktadır. Bağlanma hormonu olarak da bilinen oksitosin, anne-bebek arasındaki bağın 

gelişmesinde de önemli bir hormondur. Bunlar dışında model alınan anne davranışları ve 

bebekten gelen uyarılar gibi çevresel faktörler de annelik davranışlarının gelişmesinde rol 

oynamaktadır. 
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ABSTRACT 

Since newborn babies cannot meet their personal needs, they need someone to take care of them 

in order to survive. The most basic requirement for the survival of the baby is food. Since the 

mother has the ability to produce milk, the baby is usually cared for by the female in mammals. 

Indeed, in mammals, females begin to prepare for motherhood from infancy due to their critical 

role in the continuation of the species. Upon learning the pregnancy and especially following 

the birth, the female to become mother undergoes some physical changes and exhibits very 

typical behaviors called "motherhood behavior" in order to meet all the physical and emotional 

needs of the baby, such as feeding the baby, providing good care, protecting from all dangers 

and organizing a new order after birth. In preparing the female for motherhood during 

pregnancy and providing quality care for the offspring, genetic factors and hormones such as 

relaxin, estrogen and progesterone secreted before birth and oxytocin and prolactin secreted 

during and after birth play roles. Relaxin prevents contractions in the uterus until the end of 

pregnancy, allowing the baby to grow in the mother's womb and maintaining the pregnancy in 

a healthy way. At the end of pregnancy, it relaxes the pelvic muscles and helps the birth to take 

place comfortably. Estrogen and progesterone hormones, which are high during pregnancy, 

ensure that the embryo attaches to the uterus in a healthy way and make the mother's body ready 

to carry the baby. In addition, estrogen and progesterone hormones initiate maternal behavior 

by increasing oxytocin and prolactin receptors. Prolactin stimulates the secretion of milk, while 

oxytocin sends a signal to the uterus, initiates labor and ensures that milk reaches the nipple, 

making the mother's body ready for breastfeeding. Thus, the nutrition of the baby is ensured in 

a short time after birth. Oxytocin, known as the attachment hormone, is also an important 

hormone in the development of the bond between mother and baby. Apart from these, 

environmental factors such as modeled maternal behaviors and warning signals from the baby 

play roles in the development of motherhood behaviors. 

 

Keywords: Motherhood, behavior, hormone, maternal attachment. 
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ABSTRACT 

Building Materials are important elements of identifying the culture and general architecture of 

an environment or close society. This study aims to examine “Mud” as a very important material 

used as a major ingredient in the formation of the cultural, and architectural identity of the 

Gbagyi tribe, a small tribe mainly situated in the Federal Capital Territory (FCT) of Nigeria. It 

exposes a brief part of their history to know what is unique about their way of life which is their 

culture as compared to other tribes in Nigeria and also reviews related  theories and researches 

about their architectural and settlement style and pattern which would give way to exploring 

the use mud in their buildings, furniture and other household Items. It showcases the 

multifunctional use of mud and details its properties from colour, texture, pattern to form. The 

study is limited to collecting a lot of information and case-studies through a thoroughly detailed 

literature reviews, observational site study and oral administered questionnaires. After 

obtaining the necessary theories and information ; Finally, the study offers a conceptual model 

to promulgate findings for revitalization purpose due to the rapid extinction of the tribe as a 

result of rapid development of the capital city. 

 

Keywords: Architectural identity, Cultural identity, Mud,  Gbagyi. 
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ABSTRACT 

In Islamic Banking, qardh is usually in the form of a loan by a bank to a customer as a bailout 

facility when the customer experiences an overdraft. One of them is like a hajj bailout loan, 

where prospective hajj customers are given a bailout loan to meet the requirements for 

depositing hajj travel costs. The customer will pay it off before the departure of the hajj. The 

purpose of this study is to describe the application of Qardh in Hajj financing in Islamic 

banking. This research method uses literature study sourced from relevant and related 

literatures. The results of the literature review in this study indicate that the role of Islamic 

Banking and Financial Institutions in providing Hajj credit to customers, the customer is 

obliged to return the money lent and agreed upon as stated in the general provisions of the 

Qardh contract in the Fatwa of DSN MUI No. 19 of 2001. Therefore, this finding states that the 

qardh contract is a solution for Islamic banking and an alternative in financing the pilgrimage. 

The data of this study also resulted in the finding that there were administrative costs incurred 

to perform the Qardh contract including material costs, notaries, paper, and other costs. For 

example, a customer registers for hajj in monthly installments for several years (5 years), which 

means that he borrows bank funds first for Hajj purposes. So that customers are required to pay 

every month according to the contract atHthe beginning that was approved by the bank or 

Islamic financial institution. With the registration administration fee, then there is the cost of 

the Hajj portion and ONH (Hajj Ride Fee). This finding shows that the Qardh trait does not 

provide a distinct advantage for the first party to lend as a bank or Islamic financial institution. 

But have a goal to help each other. In the practice of Islamic banking, qardh has many benefits 

for customers and the bank itself, not only pursuing profit but there is a social element, namely 

tabarru' or help. In addition, Qardh customers can also provide voluntary additions which are 

not agreed upon in the contract between Islamic banking and customers. 

 

Keywords: contract, qard, hajj, and islamic banking. 
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ABSTRACT 

The banking sector has an important role in the economic growth of a country. In this era of 

digital development, banking has many innovations so that people are interested in using it. The 

number of teenagers who are enthusiastic about digital developments makes banking easier to 

reach. However, the rapid development of banking in Indonesia must also be balanced with its 

contribution to economic growth. This study aims to determine the role of banking for economic 

growth in Indonesia. This type of research uses library research methods that are relevant and 

up to date with the discussion of research problems, besides that this research also looks at the 

facts on the ground. The results of this study indicate that banking is proven to have an influence 

on economic growth in Indonesia. All literature sources say that banking has an effect on 

economic growth, although not all of them have a major influence. The solution to the impact 

of banking on economic growth which is still small is to increase market share, increase 

mudharabah financing, strengthen regulations, and increase insane resources and be able to 

adapt to current technological advances. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the management control system in the public sector. 

This research method uses literature study sourced from relevant articles. Public sector 

management accounting is concerned with providing information to internal organizations. 

Public sector management accounting tends to provide prospective reports. The management 

control system is a critical function for the continuity of organizational services in the public 

sector, because failure to implement management control results in losses and conditions that 

are not conducive to the organization. The public sector management control system focuses 

on how to implement organizational strategies effectively and efficiently so that organizational 

goals can be achieved. A Public Sector Management Control System is needed to produce 

information that is useful for decision making and as an accountability tool. This applies not 

only in the private sector but also in the public sector. The public sector management control 

process is carried out formally (strategy formulation, strategic planning, budgeting, operations 

and performance evaluation) and informally (informal meetings, discussions, direct 

communication). Public sector management accounting is not much different from management 

accounting principles applied to the private sector. However, it must be remembered that the 

public sector has different characteristics and characteristics with the private sector, so that the 

application of private sector management accounting techniques cannot be adopted directly 

without modification. 
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 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

ჰუმ. მეცნ. ფაკულტეტი 

 

 

აბსტრაქტი 

შესანიშნავ ქართველ მწერალს, პროზის დიდოსტატს, მიხეილ ჯავახიშვილს (1880-

1937), „ჯაყოს ხიზნების“ შემდეგ კიდევ ერთი, ლიტერატურათმცოდნეთა მიერ 

რამდენადმე მივიწყებული, მოთხრობა „ფინჯანი“ შეუქმნია, რომელიც პირველად 

1928 წელს ჟურნალ „მნათობში“ (#2-3) დაიბეჭდა, მოგვიანებით კი მწერლის 

თხზულებათა კრებულში განთავსდა. მოთხრობის მთავარი გმირი ნოდარ შუბიძე 

მეცნიერ-ქიმიკოსი, გამომგონებელი, რომელმაც საქართველო დატოვა 

ბოლშევიკების შემოსვლისთანავე და სხვა ემიგრანტ ქართველებთან ერთად პარიზს 

მიაშურა. რვა წლის ფიქრისა და პოლიტიკურ მოვლენათა გააზრების, შეფასებისა და 

გაანალიზების შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ახლადჩამოყალიბებულ საბჭოთა 

კავშირს ევროპა ომით ემუქრება, გადაუწყვეტია კვლავ იქ, სამშობლოში 

დაბრუნდეს, მაგრამ სიახლით, საჩუქრით - სევრის ფაბრიკაში გამოცდილების 

მიღების, თავდაუზოგავი შრომის, ექსპერიმენტების შედეგად შექმნილი ფაიფურის 

ფინჯნით, რაც ახალ შესაძლებლობებს შეუქმნის ახლადშექმნილი საბჭოთა 

საქართველოს ქიმიურ წარმოებას. ნოდარ შუბიძე ფიქრიანია, უცნაური, ბევრით 

მიაგავს 4 წლის წინ გახმაურებული რომანის, „ჯაყოს ხიზნების“, პერსონაჟს - 

თეიმურაზ ხევისთავს, მაგრამ საქმიანია, შედეგიანი და მიზანმიმართული. 

პერსონაჟი საქმით და ქმედებით თანდათან იკვეთება პარიზიდან ხოფასთან, 

საქართველოში ჩუმად შემოპარვამდე. მისი შეხვედრა ყოფილ მეგობართან, 

რომელიც სამშობლოდან გამორბის, ცხადყოფს, ერთის მხრივ, ახალი ქვეყნის 

იდეალიზებულ პროფილში წარმოსახვას, ხოლო, მეორეს მხრივ, ბოლშევიკური 

ქვეყნის საშინელი სამყაროს უარმყოფ ადამიანებს. „ფინჯანში“ კარგად წარმოჩინდა 

ის აზრთა ჭიდილი, რომელიც მოიცვა ერმა „სიახლის შენების“ პროცესში. 

მხატვრულობა აქ შესანიშნავად ერწყმის მწერლის მთავარ მიზანდასახულობას, 

აჩვენოს ეს პროცესი, თუმცა მოთხრობის დასასრული კვლავ კითხვის ნიშანს 

სტოვებს მთავარი პერსონაჟისა და თვით მკითხველის წინაშე. სტატიის მიზანია 

აჩვენოს სწორედ მ. ჯავახიშვილის მოთხრობის ეს მხარეები და ის პოლიტიკური 

პროცესი, რაც  20-იანი წლების ქართულ სინამდვილეს ერთგვარი შეფარვით 

წარმოაჩენს. 

 

საკვანძო სიტყვები: ფაიფურის ფინჯანი, გამომგონებელი, საქართველო, უცხოეთი. 
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ABSTRACT 

Academic accommodations enable students with special needs to access the curriculum in the 

inclusive education setting with ease. They alter the way tasks are presented to Undergraduates 

with Special Needs and allow them to complete the same assignments as other students. These 

changes do not give Undergraduates with Special Needs unfair advantage or in the case of 

assessments, change what a test measures. Given that there is scanty literature on academic 

accommodations utilised for Undergraduates with Special Needs in Nigerian universities, this 

study set out to investigate the attitude of university lecturers teaching in a Southwestern public 

university in Nigeria, toward providing academic accommodations to undergraduates with 

special needs. The descriptive research design was adopted which involved the purposive 

selection of the University of Ibadan, which is the largest public university in southwestern 

Nigeria. A random sample of 61 university lecturers from four randomly selected faculties 

completed the questionnaire. The majority of the participants 37(60.7%) were male, while 

24(39.3%) were female. Descriptive and inferential statistics were used to analyse the data 

collected at 95% confidence levels (CIs) and p<0.05. Findings (a weighted mean of 2.85 and 

2.51 respectively, as against the threshold of 4.00) showed a slightly positive attitude toward 

providing academic accommodations to undergraduates with special needs among the 

participants while delivering their lectures and when administering tests and examinations to 

undergraduates with special needs. It was found that the demographic factors: gender, age, 

faculty affiliation and previous teaching of students with special needs are not potent predictors 

of lecturers’ attitude toward providing academic accommodations to undergraduates with 

special needs. The study recommended among others, that the university management in 

collaboration with the Department of Special Education in the university should organise 

regular trainings and workshops, to consistently remind all lecturers about their roles in 

providing academic accommodations to Undergraduates with Special Needs for improved 

academic attainment.  

 

Keywords: undergraduates with special needs, university lecturers, inclusive education, 

attitude towards academic accommodation 
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ABSTRACT 

In order to provide a panacea to environmental menace posed by indiscriminate dumping of 

bio-wastes in our developing country, this study is aimed at processing biogenic silica (SiO2) 

and calcium oxide (CaO) from these bio-wastes as cost-effective alternative to commercially 

sourced materials. In this research, rice husks (RH) and chicken eggshells (CES) were obtained 

as bio-wastes, thoroughly washed to remove adhered dirt and air dried. Eggshell ash (EGSA) 

as biogenic CaO was obtained by thermal calcination while two forms of biogenic SiO2 was 

obtained in form rice husk ash (RHA) by thermal calcination and amorphous silica (RHSS) 

through chemical extraction. The powders were then characterized using XRF, XRD, FTIR, 

SEM-EDS and particle analyzer respectively and the results compared with commercially 

procured SiO2 (CSi) and CaO (CCaO). The XRF results showed that EGSA consist of 95.3% CaO 

as compared with 90.4% for CCaO while the XRD indicates that EGSA is predominantly lime 

with minor peak of calcite while CCaO is predominantly portlandite with minor peaks of lime. 

Both EGSA and CCaO showed similar fine-grained morphology which are evenly distributed. 

RHA and RHSS has 87.6 % and 81.5% SiO2 as compared with 95.9% for CSi while the XRD 

indicates that RHA and CSi are predominantly crystalline silica while RHAS is amorphous silica.  

 

Keywords: rice husk ash, eggshell ash, calcium oxide, silica, bio-wastes. 
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ABSTRACT 

The results of determining the content of lipids and triglycerides in the blood of animals against 

the background of the use of black elder flower extracts are presented. It was found that when 

using the studied extracts, more significant changes in indicators occur. The results obtained 

were compared with the initial values (indicators of the model group). Comparing the results 

obtained in the 1st and 2nd subgroups, it was found that on the 7th day of using the extract, the 

total cholesterol content in the blood continues to decrease compared to the 3rd day. However, 

compared with intact values, the content of total cholesterol remained elevated on the 3rd day 

by 16.6% (p ˂0.01), and on the 7th day - by 11.6% (p ˂0.01) . The content of HDL on the 7th 

day of application of the extract compared with the 3rd day increased by 3.1% (p ˃0.05). LDL 

on the 7th day decreased by 16.2% more than on the 3rd day (p ˂0.05), and VLDL - by 15.7% 

(p ˂0.05). The concentration of triglycerides also continued to decrease dynamically, and on 

the 7th day of using the extract, the difference between the figure on the 3rd day was 7.1%. 

Despite a significant decrease in the content of triglycerides in the blood of animals taking the 

extract against the background of experimental diabetes, compared with the indices of animals 

in the intact state, it remained elevated by 117% on the 3rd day (p ≤ 0.001), and on the 7th day 

- by 91.4% (p ˂0.001). Studies have shown that against the background of alloxan-induced 

diabetes, the use of an extract of black elderberry flowers leads to the normalization of lipid 

metabolism and the effect increases with time, so all the studied indicators compared with the 

3rd day of using the extract positively changed on the 7th day. 

 

Keywords: elderflower extract, lipids, triglycerides 
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Abstract 

Diligent identification of air pollution sources and quantification of criteria air pollutants 

associated with them are essentials for the regulation and control of air pollution in any country. 

In this study, emission inventory was carried out on some hitherto under-investigated emission 

sources in Nigeria combining Emission Factors and Activity Rates with the view to determine 

their national emission rates. All the thirty-six states of the federation and her Federal Capital 

Territory (FCT) were considered with emphasis on air pollutants from refined petroleum 

products utilization, sea and air ports activities, rail transportation, breweries, offshore oil and 

gas productions as well as open burning of solid wastes. While the national air pollutants 

emissions from Premium Motor Spirit and Automotive Gas Oil utilization generate 17,121,743 

tons/annum and 431,258 tons/annum respectively, they are 1,022,060 tons/annum, 7,860 

tons/annum and 0.30 tons/annum from the airports, seaports and rail lines respectively. The 

national air pollutants emissions from Floating, Production, Storage and Offloading (FPSO) 

facilities in the offshore Oil and Gas operations are 4815 tons/annum but 240 tons/annum from 

the breweries processes. Open burning of solid wastes in the country generate about 132548 

tons/annum of criteria air pollutants. The study concluded that more attention is required for 

national emissions of air pollutants in the country from the investigated sources to be effectively 

controlled. 
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ABSTRACT  

Background: The high bacterial infection burden in developing countries like Uganda has 

created need to investigate the neglected potential drivers of pathogenic bacteria, to inform 

disease prevention. Kampala is facing a proliferation of herbalists that widely sell herbal 

medicine (HM), of generally unregulated microbiological quality. Here, we evaluated the 

bacterial contamination burden in HM commonly sold in Kampala, to support the design of 

evidence-based redress.    

Methods: A random sample of 140 HM, plus two conventional antibacterial drugs (controls), 

traded in Kampala city were examined using conventional culture, gram-staining, and 

biochemical characterization, following the guidelines of World Health Organization (WHO), 

and Uganda National Drug Authority (NDA). The parameters evaluated were; Total Viable 

Loads (TVL), Total Coliform Counts (TCC), E. coli counts, and the prevalence of selected 

bacterial strains. Data were analyzed using D'Agostino-Pearson test, frequencies, proportions, 

Chi-square, and Mann-Whitney U tests, with STATA version-15.0.   

Results: Fifty (35.7%), fifty-nine (42.1%), and twelve (8.6%) HM were unsafe for human use 

because they exceeded WHO’s permissible limits of TVL, TCC, and E. coli counts respectively. 

Surprisingly, solids had significantly higher mean TVL than liquids (Z = -2.136, p=0.0326). 

Although TVL, TCC, and E. coli counts were not significantly different among the divisions of 

the city, the variations in TVL revealed that HM which highly conformed to NDA’s packaging 

and labelling guidelines were significantly safer than those which violated the rules. Fifty-nine 

bacterial strains were isolated from 45 (32.1%) samples viz., Klebsiella pneumoniae (n=34; 

57.6%), Escherichia. coli (12; 20.3%), Staphylococcus aureus (7; 11.9%), Klebsiella oxytoca 

(3; 5.1%), Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, and Enterobacter spp (1; 1.7% each). All 

samples were negative for Salmonella spp and Shigella spp. Bacterial prevalence was not 

significantly different between the solids and liquids (χ2, p=0.5720).  

Conclusion The Ugandan HM sector disseminates bacteria that are potentially associated with 

severe clinical disease. The microbes may also aid spoilage and deterrence of therapeutic 

potency. There is need to enhance herbal safety policy and practice to safeguard public health.  

 

Key words: Bacterial contamination, Herbal medicine, Kampala city 
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ABSTRACT 

The place of sports and recreation cannot be over emphasized in our society. It should indeed 

be a part and parcel of living process. Sports can be categorized into two divisions, which are 

competition and recreation. However, this study investigated if; stress management benefits 

and recreational pursuits are correlates of sports participation among students in tertiary 

institutions in Rivers state. Two research hypotheses were generated and tested. The descriptive 

survey design, multi-stage sampling technique and self-developed four-point Likert type 

questionnaire were used. The population consisted of all the students in tertiary institutions in 

Rivers state, with a sample size of 1,200 participants. The reliability of the instrument was 

established through test-retest method, with an index of .87. The findings revealed that stress 

management benefits and recreational pursuits are correlates of sports participation among 

students in tertiary institutions in Rivers state.  Consequent upon the findings, 

recommendations were made that; governments either at the federal, state or local level should 

make recreational sporting facilities accessible to students in tertiary institutions by 

constructing new ones and rehabilitating old ones. This will enable all students in tertiary 

institutions to have easy access to such facilities and as such make use of them. Management 

in tertiary institutions should employ more qualified sports personnel, so  as to meet the 

recreational participation needs of the students,  

 

Keywords: Stress Management, Recreational Pursuits, Sports Participation Tertiary 

Institutions  
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ABSTRACT                      

This study sought to find out if facilities and equipment were indices of sport organisation and 

administration among colleges in Port Harcourt Metropolis. To determine this, two research 

hypotheses were postulated and guided the study. The descriptive survey research design was used 

for the study. The sample size was 1,000 participants. The multi-stage sampling technique was 

used. For example:- The area sampling techniques was used to divide Port Harcourt metropolis 

into zones A, B, C and D., the purposive sampling technique was used to divide each of the 

zones into five clusters, while the simple random sampling technique was used to select 50 

participants each from the twenty selected communities. A structured, validated and modified 

Likert type questionnaire was the main instrument for data collection. The reliability of the 

instrument was determined through the Crombach Alpha, which gave a value of r = 0.89. The 

data collected was analyzed with the inferential statistics of Chi-square, set at 0.05 Alpha levels. 

Conclusively, it was found out that equipment were not adequate and most of the colleges in 

Port Harcourt metropolis of Rivers State, do not have sports facilities, which possess a great to 

hindrance to sports administration and organization in the schools. Consequently, 

recommendations are made that adequate and quality sports equipment and facilities should 

be made available through the assistance of the school's Parents Teachers Association 

whereby students can get them to use for training and competitions.  

 

Keywords: Facilities, equipment, indices, sport organization, administration  
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ABSTRACT 

Meat being nutritious with high moisture content and nearly neutral pH is a good culture 

medium for many micro-organisms (bacteria, yeast and moulds) and as such, classified among 

perishable foods whose contamination with spoilage organisms are almost unavoidable. This 

study focused on isolation, characterization and identification of bacteria associated with 

hawked suya meat. Meat samples were purchased from three suya hawkers from the study areas 

and cooled in refrigerator for 24hours. Standard method of analysis was used for the isolation, 

identification and biochemical characteristic of bacterial isolates. The bacterial isolates 

obtained from the suya meat sampled were Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Samollena 

tyhi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Proteus vulgaris. Prevalence of bacterial 

isolated in relation to all the retail outlets was highest for E.coli with 26.3%, followed by S.typhi 

(24.8%) occurrence, S.aureus(21.1%), P.aeruginosa (13.9%) S.flexneri (7.23%) and P.vulgaris 

(6.6%) with the lowest value of occurrence. However, considering the fact that that suya meat 

constitutes a great source of protein which is needed for body building and repair of worn-out 

tissue in human, adequate steps must be taken to prevent contamination and spoilage by 

microorganisms. Hence, improvement in the microbial quality of suya meat is very important. 

 

Keywords: Suya meat, Microorganisms, Bacterial load. 
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ABSTRACT 

The revival of Nigeria's ailing agricultural sector through policy-driven and result-oriented 

procedures necessitates a thorough understanding of rural income sources and rural people's 

classification in agribusiness firms. This study aimed at conducting a profiling analysis of 

agribusinesses in selected VADI communities. Specifically, the study seeks to identify types of 

agribusinesses, as well categorized the existing agribusinesses according to their legal status 

and classify the agribusinesses operational structure in the study area. Equally classify the 

agribusinesses in the study area on the basis of the socio-economic characteristics of the 

entrepreneurs. Survey research design was used in this study with the aid of well-structured 

questionnaire. The data collected were processed/analyzed using descriptive statistics. The 

findings of this study revealed that majority of the respondents were low-income earning female 

folks and that most of these enterprises were left in the hands of older people with minimal or 

no formal education. Also, most of them relied heavily on income from non-agribusiness 

activities, and were unable to make so much profit even though they sourced their raw materials 

locally. Lastly, majority of the respondents relied solely on Village Alive Development 

Initiative (VADI) – a micro credit scheme -loan to finance their enterprises. Therefore, the study 

recommends amongst others that government through ARMTI’s VADI micro credit scheme 

should make subsidized loans with long-term moratorium available for agribusiness start-up. 

More so, there is need to replicate this research in other VADI communities and by extension 

agribusiness enterprises should be profile across the nation most especially that of rural 

communities. 
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ABSTRACT 

Spathodea campanulata is extensively used in Nigeria traditional medicines to cure different 

ailments. Parts of Spathodea campanulata such as leaves, have been reported for possessing 

anti-inflammatory, analgesic, cytotoxic, anti-diabetic and anticonvulsant activity. In this study, 

preliminary phytochemical screening of the leaves revealed the presence of various secondary 

metabolites like alkaloids, flavonoids, saponins and tannins. The antioxidant activity of the 

crude extract of Spathodea campanulata was also studied. The crude extracts (n-hexane, ethyl 

acetate and methanol) were obtained using cold maceration method by soaking 100 g of the 

sample in 250 mL hexane for 72 hours with frequent agitation. The procedure was repeated on 

the residue using ethyl acetate and methanol. The extracts were analyzed for their antioxidant 

activity using 2,2- diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) radical to evaluate their free radical 

scavenging activity. Ascorbic acid was used as the standard antioxidant. The results showed 

that the extracts inhibited DPPH radical in a concentration of 0.03, 0.62, 0.12, 0.25, and 0.5 

mg/L with percentage inhibition in the range of 46.78% to 86.26% for all the extract which was 

not significantly different from ascorbic acid (82.61% to 85.74%). From the findings of this 

study, Spathodea campanulata leaf extracts have the ability to inhibit free radical species 

induced damage, as well as reported claims of anti-inflammatory, analgesic, cytotoxic, anti-

diabetic and anticonvulsant activity. 
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ABSTRACT 

Vaccination acceptance is one of the challenges of disease prevention particularly in northern 

Nigeria, this research was conducted to determine the level of acceptance of Oral Polio Vaccine 

among caregivers and evaluate its efficacy between their apparently healthy and malnourished 

children. A random sample of 180 participant were selected among mothers of apparently 

healthy and malnourished children attending some health facilities in Potiskum Yobe State, The 

poliovirus IgG antibodies titer of their children was determine using ELISA kit amd Semi 

structure questionnaire were used to get relavant imformation, the data was tabulad in 

percentage and comparison of the variable was made using ANOVA. The result revealed that 

8.9% of the total participants never received the OPV while 51.1% received ≥3 doses of OPV 

in both groups The level of protection induces by OPV vaccine was higher among the children 

that received 3 and above doses than those who received 1-2 dose or none. In conclusion the 

level antibodies titer was directly proportional to the number of OPV doses received. Low 

literacy and Islamic beliefs were accounted for the OPV rejection. There is need for fuether 

public enlightenment on benefit and safety of OPV, with emphasis on religious leaders. 
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ABSTRACT 

Cashew, popularly referred to as the “wonder nut” of the world, is of one of the most valuable 

cash crops in the world. In Nigeria, cashew is a top-notch product and a major driver of the 

agricultural sector as well as the national economy. As the value of cashew nuts continues to 

rise in the international market, cashew exports have become more valuable. This study was 

carried out to assess cashew industry in Nigeria. Trend analysis was carried out to observe the 

behaviour of cashew yield, quantity produced and area(s) where the product is harvested in 

Nigeria from 1990 to 2020. The study observed a sharp decline in cashew production around 

2011 and 2012. Although some improvement has been made in the on-farm production of 

cashew in Nigeria in recent years,   the fact remains that the country has not been able to match 

its production levels of the early 2000s. The study identified challenges such as the incidence 

of pests and diseases, inadequate labour, poor pricing of Nigerian cashew and inadequate 

infrastructure in modern breeding technology as factors hampering the optimal production of 

the product in the country. The study recommended that government should provide the needed 

infrastructure to cashew farmers and establish a standard control agency to protect the value of 

Nigerian cashew. It is also recommended that the government invest massively in cashew 

research as this will encourage collaboration among stakeholders and scientists to come up with 

ideas on how to tackle the challenges besetting the cashew sector both locally and globally. 

 

Keywords: The Nigerian cashew industry, Production, Area and Yield. 
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ABSTRACT 

The use of feather meal to replace fishmeal in the diet of African catfish fingerlings has not 

been fully explored in fish production in developing countries. A feeding trial was conducted 

to determine the effect of hydrolyzed feather meal on the growth performance of Clarias 

gariepinus. Poultry feather was collected from a reputable farm and processed using hydrolysis 

to improve the feather meal's nutritional value. One hundred and fifty African catfish (Clarias 

gariepinus) fingerlings were distributed into five dietary groups of 40% crude protein with five 

treatments and five replicates. Each treatment and replicate have fifteen fingerlings. Dietary 

treatment 1 is at a 0% inclusion level of feather meal (100% fishmeal). Dietary treatments 2, 3, 

4 and 5 have 25%, 50%, 75% and 100% feather meal respectively. The trial lasted for 60days 

revealed no significant (p > 0.05) difference in the growth of fingerlings fed 50%, 75% and 

100% replacement but were significantly (p < 0.05) different from those fed diet with 25% 

replacement. The highest final mean weight gain (FMWG) was recorded in treatment 2, while 

the least FMWG was recorded in treatment 5. Feed conversion ratio (FCR) of fingerlings fed 

with 50% and 75% replacement were not significantly (p > 0.05) different but was significantly 

(p < 0.05) different from those fed other diets. The highest value of FCR was recorded in 

treatment 3, while the least value was recorded in treatment 2. The specific growth rate (SGR) 

of fingerlings fed diets 3, 4 and 5 were significantly (p < 0.05) different. Highest SGR was 

recorded in treatment 2, while the least value was recorded in treatment 5. The study has proved 

that feather meal can successfully replace fishmeal up to 25% replacement level in the fish diet 

without compromising fish production.  
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ABSTRACT 

The LSB (Least Significant Bit) and MSB (Most Significant Bit) are information hiding 

steganography algorithms used in digital images both having disadvantages.  This paper 

projected a hybrid approach and associated its effectiveness with the aforementioned 

algorithms. The Least Significant Bit (LSB) and Most Significant Bit (MSB) algorithms were 

joined to come up with the projected algorithm. The proposed method takes one bit each of 

least significant bit and the most significant bit making two bits of the cover images and 

swapped it with a secret message which was implemented in Netbeans IDE. We use Mean-

Squared Error (MSE), Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) and the encoding time for 

performance evaluation between the projected algorithm, LSB and MSB after embedding the 

secret message in to digital images. The Hybrid approach  formed a stego-image with smallest 

amount falsification in image quality than MSB method autonomous of the Mother Nature of 

data that was concealed. However, LSB algorithm made the finest stego-image quality. Huge 

cover images however made the hybrid procedure’s quality better upgraded. The hybrid 

approach is more secured with smaller time of image and text coding. Therefore, concession 

occurs between the encoding time and the quality of stego-image as proven in this paper. 

 

Keywords: Cover images, The Least Significant Bit (LSB), Most Significant Bit (MSB), 

Steganography. 
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ABSTRACT 

Current drugs used in the management of Malaria  encounter parasite resistance, hence the need 

for urgent and readily available alternative source of antiplasmodial agents. The effect of crude 

phytocystatin extract of the seeds of Moringa oleifera leaf in mice experimentally infected with 

Plasmodium berghei  NK 65 strain  was investigated. The oral acute toxicity of the extract was 

determined in mice. Parasitaemia was estimated daily while Total protein, albumin, globulin, 

free fatty acid  packed cell volume (PCV), were determined at days 5 and 10 post treatment. 

The results showed that the oral median lethal dose (LD50) was greater than 5000 mg extract/ 

Kg body weight. There was extension of life in the treated groups when compared to the 

negative control. The administration of the crude phytocystatin extract led to a highly 

significant (P<0.05) increase in Total protein, albumin, and packed cell volume levels while the 

globulin and free fatty acid levels decreased significantly (P<0.05). It is concluded that the 

crude phytocystatin extract of Moringa oleifera leaf has antiplasmodial activity and is effective 

in the management of anaemia induced by Plasmodium berghei in mice.  
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ABSTRACT 

The occupancy evaluation proposed in this study evaluates space by predicting user behaviour 

in the space based on the spatial characteristics that have an effect on human behaviour. For 

this, the main factors that have an influence on user behaviour among the physical factors are 

defined and implemented in a virtual space. This study examined spatial evaluation methods 

and a simulation implementation plan based on three factors: "User," "3D Space," and "Action." 

However, it addressed the theoretical aspects only, which concluded that spatial evaluation can 

be performed through simulation. Conducting POE has the potential to reveal problems that are 

not known by the stakeholders involved due to liability and credibility issues. However, POE 

should be integrated with quality inspections and defect management that occur during the 

building’s lifetime. Based on this process, an evaluator is able to predict user behavior and 

evaluate the space. The preliminary conclusion is that if spatial evaluation simulation is 

conducted based on the theoretical research proposed in this study, effective results could be 

obtained.  
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ABSTRACT 

Background: Anxiety disorder is a group of mental disorders characterized by sudden feeling 

of intense fear, shortness of breath, restlessness, insomnia, fatigue, blurred vision and impaired 

learning.  

Objective: The aim of this study was to evaluate anxiolytic-like activity of various fractions 

obtained from crude methanol extract of Solanum aethiopicum fruit.  

Method: Acute toxicity testing was conducted according to the OECD guidelines 420. 

Preliminary phytochemical screening was conducted using standard procedure. The n-Hexane 

(HF), chloroform (CHF), ethyl-acetate (EAF), n-butanol (BF) and residual aqueous fraction 

(RAF) at doses of 25, 50 and 100 mg/kg ip were experimented using the open field, elevated 

plus maze, staircase, light dark box and hole-board tests.  

Results: The LD50 of HF, CHF, EAF and RAF was found to be above 5000 mg/kg. In open 

field test, there was statistically significant increase in frequency of rearing, line crossing and 

central square entry by EAF and RAF at doses of 25mg/kg, 50mg/kg and 100mg/kg p< 0.05 

compared to D/W. Also, elevated plus-maze test produced statistically significant increase in 

open arm entry and duration of stay by EAF and RAF at doses of 25mg/kg, 50mg/kg and 

100mg/kg p< 0.05 compared to D/W. Light and dark box test produced increased light box 

entry and duration of stay by EAF 25mg/kg, RAF 25mg/kg and 50mg/ kg p<0.05. Furthermore, 

the hole -board test showed statistically significant increases in number of head dips by EAF 

50mg/kg and 100mg/kg as well as RAF 25mg/kg, 50mg/kg and 100 mg/kg p<0.05. 

Conclusion: The various fractions obtained from Solanum aethiopicum fruits possess 

anxiolytic-like activity. Further experiments should be conducted to isolate and test the 

bioactive molecule responsible for the observed pharmacological activity. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the knowledge of infection control among theatre 

nurses in Kano state hospitals. The study was descriptive cross-sectional design. The study 

setting was the theatres of Murtala Muhammad specialist hospital and Muhammad Abdullahi 

Wase Teaching hospital Kano, population for the study comprised of 50 theatre nurses and 

nurse anaesthetist working in the operating room. Yamane formula for determining the sample 

size was used to draw a sample size of 44 nurses for the study. The self structured validated 

questionnaire was used to collect data for the study. The ethical approval was obtained from 

ministry of health Kano state. 50 questionnaires were administered to nurses working in the 

theatre, while the 44 questionnaires were retrieved. Quota sampling technique was used. The 

data was analyzed by simple frequency count and percentage. The result findings showed that 

33(75%) observed the benefit of single used surgical materials in the prevention of infection 

control, while 34(77.3%) said yes that infection control poses a challenges to theatre nurses in 

relation to knowledge of pathogenesis of microbial agents, airflow system, decrease airborne 

infection, and other related methods for prevention of Surgical Site Infection (SSI). Therefore, 

it was concluded that nurses have knowledge of infection control. It was recommended that 

induction courses should be organized for these nurses to sustain and maintain their existing 

knowledge of infection control among others.    

 

Keywords: theatre Nurses, Surgical Site Infection (SSI), hospitals, microbial agents  
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ABSTRACT 

Fertility parameters prior to insemination were investigated in forty Bunaji cows (≥ 1 parity, 

weight range: 245 to 350kg), that were treated with two shots of intramuscular 500µg 

Synchromate®(11 days apart) in order to develop pregnancy predictive models. Saliva fern 

pattern (SFP), external cervical diameter (ECD), site of semen deposition (SSD), reproductive 

tract score (RTS) and mucous discharge (MD) were analyzed using descriptive statistics and 

Multinomial Logit Regression with significance at P< 0.05. Pregnancy was diagnosed via 

ELISA (DG Blue Eyes® at 30 days post insemination). Following double fixed-timed artificial 

insemination at 72 and 96 hours, good pregnancy outcomes were obtained with: SFP (Fair/Fair, 

Good/Fair and Good/Good), ECD (>15 or 20mm), SSD (MC/MC, IU/AC or IU/IU), RTS (≥2–

4) and MD (positive or negative) while low or poor outcomes were obtained with: SFP 

(Fair/None or None/None), ECD (<15 mm), SSD (MC/IU) and RTS of 1. Two pregnancy 

models were generated with equal (82.35%) predictive accuracies. These findings will reduce 

losses, increase precisions and improve pregnancy outcomes at cattle breeding stations. 

 

Keywords:Bunaji cow, pregnancy models, fertility parameters, synchromate®, insemination    
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ABSTRACT 

In this paper, a new zero-stable continuous hybrid three-step method is proposed for 

numerically solving initial value problems of first order ordinary differential equations. In 

deriving the method, the assumed power series solution is interpolated at the initial point while 

its derivative is collocated at some selected points in the interval of consideration. The order, 

consistency, zero stability, convergence and error constant of the new method are established. 

Tables 1 – 4 show the comparison between the proposed method with the exact solutions and 

other existing methods of similar type. The results reveal that the new extension on existing 

methods improved the consistency and stability of the block methods with high degree of 

accuracy. 

 

Keywords: Linear Multistep Method, block method, Hybrid points, Zero-stability, 

Consistency. 
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ABSTRACT 

Africa south of the Sahara in general and northern Togo in particular is a predominantly rural 

area where agriculture is the primary activity of these populations. In the multitude of crops 

found in this region, cereals are the most consumed, especially maize, sorghum and rice. This 

study is devoted to the analysis of climatic parameters and the correlation between these 

climatic parameters and cereal production, particularly maize, sorghum and rice. The first 

results reveal a climatic variability in time and space with an alternation of dry and wet phases. 

Stationarity tests have made it possible to determine years of break in 1964 in Pagouda, 1970 

in Mango, 1975 in Dapaong and 1978 in Sotouboua. Rainfall deficits are 11.3 % at Dapaong; 

12.5 % at Mango; 14 % at Niamtougou; 22.4 % at Pagouda; 27.1 % at Kara; 21.7 % at Sokodé 

and 39.2 % at Sotouboua while temperatures are constantly rising and can reach 1.2° c. The 

correlation that constitutes the second results of this work shows that the success of an 

agricultural season depends closely on the quantity of water that falls during the season and the 

intensity of the heat received by the plants. The correlations established between maize, 

sorghum and rice yields with rainfall and temperature showed that there is no explicit linear 

relationship between these two variables. 

 

Keywords: Central and northern, Togo, climate change, cereal production, impact. 
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ABSTRACT 

Environmental pollution with spilled oil and waste hydrocarbons has become a problem of 

major concern on the global scale. The study determined the biodegradation potentials of 

coliform from soil treated with petrol in Jega metropolis.  A total of nine (9) soil samples were 

collected and analyzed using Physicochemical and Microbiological standard techniques. The 

mean values of the physicochemical parameters tested ranged; pH (6.8a ± 0.01-7.8a ± 0.013), 

Temperature (30.3𝑏 ± 1.2–32.6b± 0.02), Electrical conductivity (77.3a ± 1.53-95.7d ±
1.53), Dissolved oxygen (2.4𝑒 ± 0.2-8.9𝑑 ± 0.3), Biological oxygen demand (2.2b ± 0.3 -

9.6a ± 0.3), Chemical oxygen demand (2.57𝑏 ± 0.2 − 11.3c ± 0.35), Nitrogen content 

(1.3𝑒 ±0.2 -5.3g ± 0.2) and Phosphorous contents (2.9𝑎 ±0. 5- 7.4. c ± 3.4). The 

spectrophotometric biodegradation potential of the soil samples reveals the turbidity range of 

2.3-7. 5, after which the bacterial isolates as coliform were obtained, the isolates were further 

biochemically characterized, their percentage of occurrence show; Pseudomonas aeruginosa 

with 5 (29.4%), Escherichia coli with 3 (17.6%), Proteus vulgaris with 3 (17. 6%), Citrobacter 

koseri with 2 (11.8%), Citrobacter freundii with 2 (11.8%), while Proteus mirabilis with 2 

(11.8%). The bacteria isolated fit for utilizing hydrocarbons as energy source. Therefore, 

microbes can be considered as a key component in the cleanup strategy for petroleum 

hydrocarbons remediation.  

 

Keywords: Coliform, Pollution, Hydrocarbons, Biodegradation and Spectrophotometric. 
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ABSTRACT 

Hibiscus sabdariffa (HS) have anti stress properties (Chen et al., 2013; Da-Costa-Rocha et al., 

2014). This study tested the hypothesis that the aqueous calyx extract of HS may alleviates the 

effect of restraint stress in pregnant rats by mechanisms associated with increase in 

gonadotrophin levels and inhibition of stress hormones. Pregnant Wistar rats were randomly 

divided into three groups (n= 8 each) that had the following treatments: non-stress with vehicle 

(NSV), stress with vehicle (SV) and stress with HS (SHS). During the second week of 

pregnancy, the rats were individually restrained for 1 hour a day for one week. HS (10mg/kg) 

was administered orally to the treatment groups every day throughout the stress exposure period 

while the control groups (NSV and SV) received the vehicle (water). Three weeks after 

delivery, the rats were euthanized and the stress hormones (prolactin, cortisol, adrenaline and 

noradrenaline) and gonadotrophins [follicle stimulating hormone (FSH) and luteinising 

hormone (LH) levels were measured. The prolactin, cortisol, adrenaline and noradrenaline 

values in SV rats were significantly (P<0.001) higher than in NSV and SHS rats. The FSH value 

obtained from the SV rats was significantly (P<0.0001) lower than the values obtained from 

NSV and SHS rats. The FSH values obtained from the SHS rats was significantly (P<0.05) 

higher than in NSV rats. The value for LH followed the same pattern with FSH. Results suggest 

that HS countered the effects of restraint stress in pregnant Wistar rats by reducing the serum 

levels of prolactin, cortisol, adrenaline and noradrenaline while increasing the serum level of 

FSH and LH. It is concluded that, the stress induced reduction in gonadotrophins and the 

attendant increase in stress hormones were mitigated by HS.  
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ABSTRACT 

Introduction: Melatonin act as free radical scavenger and protect nuclear and 

mitochondrialDNA from free radicals-induced damage (Radogna et al., 2010; Hardeland et al., 

2011; Chenet al., 2013; Mauriz et al., 2013; Olayaki et al., 2015). This agent also stimulates 

the expression of antioxidant enzymes (Rodriguez et al., 2004; Korkmaz et al., 2012) and anti-

inflammatory gene (Mauriz et al., 2013) in neonatal and reverses oxidative stress during the 

prenatal period (Chen et al., 2013;). Several studies have been done on effect of stress on 

pregnant mothers (Lee et al., 2007; Fan et al., 2009; Brunton & Russel, 2010; Argawal et al., 

2012; Chen et al., 2013; Olayaki et al., 2015). These studies have shown that oxidative stress 

occurs in these animals. However, there are few studies on effects of emerging antioxidants 

such as melatonin on stress-exposed pregnant rats. Therefore, this study was designed to test 

the hypothesis that melatonin may mitigate the effect of restraint stress in pregnant rats by 

mechanisms associated with stimulation of antioxidant enzymes and reduction in 

malondialdehyde (MDA) levels.  

Methods: Pregnant Wistar rats aged between 10-12  weeks and weighing 125±5.5g 

(mean ±SEM), were randomly divided into three groups (n= 8 each) that had the following 

treatments: non-stress with vehicle (NSV), stress with vehicle (SV) and stress with melatonin 

(SM). During the second week of pregnancy, the rats were individually restrained for 1 hour a 

day for one week. Melatonin (10mg/kg) administered orally to the treatment group (SM) every 

day throughout the stress exposure period while the control groups (NSV and SV) received the 

vehicle (water). Three weeks after delivery, the rats were euthanized and the antioxidant 

enzymes [catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GPx)] and 

MDA levels were measured. 

Conclusion: It is concluded that, the stress induced reduction in antioxidant enzymes and the 

attendant increase in lipid peroxidation were mitigated by melatonin.  
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ABSTRACT 

Treatment of wastewater sludge is important to meet the required discharges standards., Sludge 

from onsite treatment facilities is called faecal sludge (FS) and sludge that has been conveyed 

through sewer pipes to offsite treatment plants is called sewage sludge (SS); treatment of both 

faecal and sewage sludge is important to protect public health and the environment from 

pollution. Onsite sludge treatment does not need energy but can produce energy but offsite 

treatment requires energy.  This study evaluated the anaerobic mono-digestion and co-digestion 

organic waste from human body (OWHB) and pineapple peels (PPs) for biogas production. 

Urine, faeces and PPs has showed high of TVS values 96.56±0.5%, 82.65±0.7% and of 

93.56±0.6% and B.I. of 1.5, 2.1 and 6.1 respectively. Biogas production was done using batch 

feeding system (BFS) and continuous feeding system (CFS). The production started with BFS 

by mono-digestion of separate fresh faeces (FFs) and PPs, the results were 0mL for PPs and 

150mL for FFs under average mesophilic temperature of 18±1.10C. The mixing ratio was 

varied from 1:1 to 1:4, organic loading rate (OLR) was kept at 84g TS for all set ups and biogas 

production was conducted under psychrophilic temperature. Ratio 1:2.5 PPs:FFs produced 

maximum cumulative biogas of 2,379mL in 10 days. The temperature was then changed to 

mesophilic at 350C the quick decline in production was observed on day 3 and pH was observed 

to be 4.9. 20ml of urine was added on daily basis and production raised to 8,321mL. The system 

of production was changed to CFS at OLR of 18.2g/day. The cumulative production of 

16,159mL was obtained for mono-digestion at psychrophilic temperature while 29,848mL and 

66,177mL were obtained for co-digestion at psychrophilic and mesophilic temperatures 

respectively. It can be concluded that, high production of biogas was obtained when digester 

was operated under CFS. 
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ÖZET 

Çalışma, Kogi Eyaleti Anyigba Dekina Yerel Yönetim bölgesinde su hasadı ve kullanımının 

araştırılması üzerine gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem birincil hem de ikincil veri kaynağı 

kullanılmıştır. İlki, anketi veri toplama için araştırma aracı olarak kullandı ve sakinlere 

örnekleme düşmek için eşit şans vermek için çalışma alanında rastgele dağıtıldı ve daha sonra 

dergi, teknik rapor ve internet kaynaklarını içeriyordu. Toplanan verilerin analizinde kullanılan 

tanımlayıcı istatistik. Sonuçlar, alınan yüksek miktarda yağış nedeniyle bölge sakinlerinin 

Ağustos ayında yılın diğer aylarına göre daha fazla su hasat ettiğini göstermiştir. Kadınların 

erkeklere göre daha fazla su hasadı yaptığı tespit edilmiştir. Yağmur suyu hasadında konut 

sakinlerinin maddi imkanlarına göre farklı tipte konteynerler kullanılmaktadır. 

Kullanılabilirliği ve satın alınabilirliği nedeniyle yaklaşık %50 oranında kullanılmış variller ve 

son olarak özellikle su deşarjları nedeniyle kuyu suyunun bulunmadığı ve su tablasının önemli 

seviyeye düştüğü kurak mevsimlerde kullanabilmeleri için yerleşik hasat suyu 

 

Anahtar Kelimeler: Yağmur Suyu Hasadı, Su Kullanımı, Anyigba, Kogi durumu 
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INVESTIGATION OF RAINWATER HARVESTING AND UTILIZATION IN 

ANYIGBA, DEKINA LOCAL GOVERNMENT, KOGI STATE, NIGERIA 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The study was carried out on investigation of water harvesting and utilization in Anyigba 

Dekina Local Government area of Kogi State. The research used both primary and secondary 

source of data. The former used questionnaire as the research instrument for data collection 

which distributed randomly in the study area to give residents equal chance to fall in the sample 

while later entails journal, technical report and internet sources. Descriptive statistic used in 

analyzing the collected data.The results shown that residents harvest much water in August than 

other months of the year due to high amount of rainfall received. It was found that more females  

are engaged in water harvesting than male. Different types containers are put into used in 

rainwater harvesting depending on financial capability of the residents. About 50% used drums 

due to its availability and affordability, and finally resident harvest water so that they can utilize 

it during dry seasons especially when well water is not available due to discharges of the water 

and water table falls to considerable level 

 

Keywords:  Rainwater Harvesting, Water Utilization, Anyigba, Kogi state 
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ABSTRACT 

Background: Plants are natural sources of readily available phytochemicals which possesses 

interesting biological activities. The plant Diodia scandens is a creeping and straggling 

perennial herb commonly dispersed in tropical Africa, tropical Asia and some parts of 

Cameroun, Congo and Nigeria. It is used traditionally in the treatment of several disease 

conditions such as snake bites, rheumatic inflammatory disorders, earache, venereal diseases, 

hypertension, epilepsy etc. It is also used as an aphrodisiac and in the treatment of uterine inertia 

and postpartum hemorrhage. Despite its vast traditional uses, a comprehensive information on 

the plant is still lacking. In this review, we aimed to provide concise information on reported 

ethnomedicinal uses, phytochemistry and pharmacological activities of D. scandens to support 

its traditional usage in exploring its therapeutic potentials.  

Methods: Available information about the plant were retrieved from online databases including 

PubMed and Google Scholar using the search terms ‘Diodia scandens’, ‘ethnomedicinal uses 

and Diodia scandens’, ‘phytochemistry and Diodia scandens’ and ‘pharmacological activity 

and Diodia scandens’.  

Result: Several pharmacological and phytochemical studies have been conducted on the plant 

and phytochemical constituents reported to be present in D. scandens including saponins, 

tannins, alkaloids, flavonoids, phenolic compounds, steroidal and cardiac glycoside could be   
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responsible for the observed pharmacological activities. The reports supported its analgesic, 

antioxidant and anti-inflammatory activity, anti-plasmodial and other anti-microbial activities, 

antivenom, antihypertensive and antidiabetic activities as well as uterotonic, laxative and sexual 

enhancement activities. 

Conclusion: The available literatures supported several ethno botanical claims on the use of D. 

scandens in traditional medicine. Other claims not yet scientifically verified should be explored 

to ascertain the veracity of such claims on its therapeutic potentials. 

 

Keywords: Diodia scandens, Ethnomedicinal uses, Medicinal plants, Pharmacology,  

Phytochemistry. 
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ABSTRACT 

Information resource is becoming more variant in the 21st century around the world and 

particularly in the field of Environmental Science. The use of these resources require digital 

skills and training to enhance the optimization of good results in the development of nations, 

especially, Nigeria. The electronic age has made users search beyond print media while looking 

for information resources. Latest research work are sent across the world through electronic 

means and no serious researcher of this age ever depends solely on print media rather the use 

of internet, websites, e-mail etc are the language of the day.  Functionally, scholars in 

environmental science of the current dispensation seek access to both print and electronic 

resources to serve users and to increase the visibility of their institutions, and as a measure of 

prestige.  In other words, they must go beyond the border of print collection in information 

search. They extend to computer resources and other non-print format. Thus, the information 

resources that are needed for transforming the trends in the development of environmental 

science are CD-ROM, flash drive, computers, databases, data mining resources, and so on. And, 

lecturers and other scholars should make use of these electronic information resources in 

environmental science for national development. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this study was to quality and quantity of fatty acids of Lonicera iberica 

M. Bieb. residue of the fruit. The oil yield - 18.7% was found in the residue of the fruit by the 

extraction of the seeds at 60°C for 8 h by Soxhlet extractor. Hexane was used to extract lipid 

from the plant. The fatty acid composition was determined according to the GOST 31663-2012. 

The fatty acid methyl esters were analyzed on chromatograph “HP” series 6890. Identification 

of fatty acids was carried out by comparing fatty acid methyl esters peak retention time. The 

obtained oil is yellow in color and odorless. In total, 53 components were found in the oil. The 

obtained data show that the dominant fatty acids of the fruits were oleic (34.39%) and linoleic 

acid (28.15%) acids. The main part of fatty acids is unsaturated fatty acids (78.05%), and the 

amount of saturated fatty acids was 21.95%. It was found that the content of the oil is dominated 

by linoleic acid (28.15%), monounsaturated fatty acids by oleic acid (34.39%), and saturated 

fatty acids by palmitic acid (10.14%). The obtained oil contains palmitolein (6.96%), 

palmitolein (10.14%), cis-10-heptadecene (1.09%), linoleic acid (28.15%), olein (34.39%), 

stearin (7.33%), cis-8,11,14 -Eicosatriene (7.46%), heptadecane (4.48%) acids were detected.  

 

Key words: unsaturated and saturated fatty acids, methyl esters, fruits  
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ABSTRACT 

The study evaluated the relationships between TQM practices and market share of JONAP 

Table Water Limited Ekureku-Abi Local Government Area of Cross River State. The specific 

objectives were to examine the extent to which top management commitment, employees’ 

involvement on quality, quality measurement and benchmarking and leadership support related 

with market share of the organization. The study employed research survey design. The 

population of the study was 150 respondents. The study used a structured questionnaire using 

5 points Likert Scale of SA=5, A=4, Undecided=3, D=2, and SD=1. The sample size was 108 

respondents using Krejcie and Morgan Table of 1970 for sample size determination. Cronbach 

Alpha Coefficient was used to validate the reliability of the instrument with the coefficient 

index of 96%. The study employed Product Moment Correlation Coefficient, using Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) version 23, to analyzed the data and test the hypotheses. 

The study revealed that top management commitment has a positive and significant relationship 

with market share of JONAP Table Water Limited (r=0.879, p=0.000). The study also found 

that employees’ involvement on quality has a positive and significant relationship with market 

share (r=0.934, p=0.000). The study also revealed that quality measurement and benchmarking 

has a positive and significant relationship with market share (r=0.904, p=0.000). The study also 

revealed that leadership support has a significant relationship with market share of the 

organization (r=0.872, p=0.000). The study recommended that top management should put in 

more efforts, supports, and commitments to quality issues and decisions by reviewing and 
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checking quality standards regular in order to produce quality products and service constantly 

and increase market share of the organization steadily. The management should also give 

adequate room or opportunities for workers to contribute actively during quality decisions and 

other organizational problems for quality products and increase market share to be maintained 

and sustained on a regular interval. The management should at all times measure and evaluate 

quality standards and performance of the organization regularly in order to ascertain the 

competitive position and market share continuously. The management should also apply good 

leadership styles and supports that can enhance good quality standards on the organizational 

products and services in order to improve market share and performance level steadily. 
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ABSTRACT 

Proton pump inhibitors portray the first choice for treating various ulcer diseases; this is because 

it inhibits H+/K+-ATPase enzyme. They bind covalently to a cysteine residue of either 

potassium or proton pump of the enzyme; therefore, this enzyme is a good target for anti-ulcer 

drugs. A quantitative structure-activity relationship (QSAR) and molecular docking studies was 

carryout on 22 urea derivatives acting as H+/K+-ATPase inhibitors. The QSAR study was 

performed by optimizing the compounds, using Density Functional theory (DFT) method 

utilising the B3LYP version with 6-31G basis set. Material studio software version 8.0 was 

used to build the models, for which model 1 was chosen as the best model, because of its strong 

correlation value of R2 = 0.9895, R2adj= 0.9838, Q2
LOO = 0.9268 and R2 pred= 0.9847 which 

showed a highly predictive and statistically significant model. Molecular docking result 

revealed that ligand 15 bind tightly deep to H+/K+-ATPase (protein target). Because of the high 

binding affinity of -7.8kcal/mol. Both results of QSAR and docking studies agree with each 

other, and are even better than the one proposed by other authors. Hence, give chance for design 

and synthesis of novel anti-ulcer agents exhibiting good action against the receptor (H+/K+-

ATPase) Furthermore, the present study proves more potent drugs than the ones already 

marketed. 

 

Keywords: K+/H+-ATPase; GFA; PUD QSAR; DFT; (B3LYP/6-31G* 
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ABSTRACT 

In tropical Africa, protozoan parasites cause several diseases of social and economic 

importance, one of which is trypanosomiasis caused by infection with protozoan parasite, 

trypanosomes. The choice of treatment depends on the causative agent and disease stage. Drugs 

for the first stage generally do not cure a second stage, and second stage drugs are not justified 

in first stage because of their toxicity and cumbersome logistics. In fact, treatment of second 

stage requires drugs that cross the blood-brain barrier and such drugs tend to be toxic and 

complicated to administer. The efficacy of quercetin and its modified products (quercetin-5-

sulphonic acid and quercetin-8-sulphonic acid) were therefore screened for possible 

antitrypanosomal activities both in vitro and in vivo in mice. For in vitro blood (20 μl) 

containing about 20-25 parasites per field after dilution with PBSG, was mixed with 5 μl of all 

the sample solution of 20.0, 2.0 and 0.2 mg/ml to produce effective test concentrations of 20, 

10 and 5 mg/ml, respectively. For in vivo, quercetin and its modified compounds were 

intraperitoneally administered to Trypanosoma brucei brucei infected mice after the 

establishment of parasitemia. The animals were grouped into 10 of 3 mice each and were treated 

at the respective dose levels as follows: Groups A and B (Quercetin 20 and 10mg/kg), Groups 

C and D (quercetin-5-sulphonic acid 20 and 10mg/kg), Groups E and F (quercetin-8-sulphonic 

acid 20 and 10mg/kg), Group G (Standard drug; infected and treated with Diminazine aceturate 

(Berenil®) Group J (Normal control; not infected, not treated), Group H (Negative control, 

infected not treated), Group I (Positive control; DMSO treated). All animals were treated orally 

for 7 consecutive days and parasitaemia was monitored at 2 days’ intervals using Herbert and 

Lumsden method. Result showed that in in vitro analysis, quercetin-8-sulphonic acid at both 

concentrations tested exhibit complete cessation of motility of the parasite within 120 minutes 

with the infectivity test showing the highest survival of 40 days at 20 mg/ml as compared to 15 

days at 10mg/kg. Similarly, the in vivo analysis, showed that quercetin-8-sulphonic acid gave 

the highest prolongation of life by 9 days when compared to quercetin-5-sulphonic acid of 6 

days at 20mg/kg bodyweight (p < 0.05). Consequently, these studies therefore provides 

scientific evidence that the modification of quercetin compound could be beneficial in the 

management of trypanosomiasis than the parent compound. 

 

Keyword: Trypanosomiasis, quercetin, quercetin-5-sulphonic acid, quercetin-8-sulphonic acid 
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ABSTRACT 

The global annual temperature is rising swiftly. Thus we need a comprehensive understanding 

of the high-temperature stress sensing mechanisms and the signal transduction networks to 

develop thermotolerant plants. miRNAs are one of the most important signaling molecules 

involved in growth, development and plant response to stress. Up to now, many conserved and 

non-conserved high temperature-responsive miRNAs have been reported from plants. However 

our Knowledge about miRNAs and their targets in bermudagrass is little. Bermudagrass is one 

of the most important crops distinguished from other plants by its large and complex tetraploid 

genome, the C4 pathway, and unique plant architectural characteristic that its stems are 

differentiated into the shoot, stolon and rhizome can use as an important model plant for 

studying in plant responses to heat stress. To understand the roles of miRNAs in heat tolerance 

in tolerated plants, we evaluated the impact of prolonged high-temperature stress (45/40 ℃ 

day/night cycles) on the expression of three miRNAs including miR159, miRNA160 and 

miRNA164, and their target genes including GAMyB, ARF1 and NAC in leaves and roots of 

two bermudagrass accessions named Malayer and Gogran with different tolerance to cold 

stress. Malayer tolerated temperatures up to -15/-15℃ (day/night) and Gorgan to -7.5/-12.5℃ 

(day/night). Evaluation and comparison of physiological parameters (Chl a, Chl b, CARs, leaf 

relative water content (RWC), and electrolyte leakage (EL)), osmolality (total soluble protein, 

total soluble carbohydrates, and starch), antioxidant (superoxide dismutase, ascorbic 

peroxidase, catalase, and peroxidase enzymes), and the expression of three miRNAs and their 

targets genes in leaf and root tissues showed that decreased ARF17 transcription factor 

expression, failure to change in NAC1 transcription factor expression, and increased GAMYB 

transcription factor expression in leaf and root tissues resulted in Gorgan accession with more 

chlorophyll, carotenoids and RWC, lower ion leakage, more efficient protein and carbon 

metabolism, and activation of defense proteins (e.g., antioxidant enzymes), which can better 

preserve plant growth and activity during heat stress. This report, for the first time, investigated 

the effect of heat stress on the expression of miRNAs and their target genes in the leaves and 

roots of Bermudagrass. The results showed that the impact of miRNAs on modulating the 

expression of target mRNAs in leaf and root tissues is different under heat stress. In fact, 

miRNAs and mRNAs show spatiotemporal expression. Therefore, simultaneous analysis of 

miRNA and mRNA expression in shoot and root tissues is needed to understand the regulatory 

function of miRNAs under HT stress. 
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ABSTRACT 

Makurdi catchment in North-Central Nigeria has been experiencing intense flooding in recent 

time. Several researchers attributed the cause of Makurdi flooding to numerous factors but 

emphasised more on inadequate and poor drainage design. It is a well-known fact that proper 

design of drainages and culverts requires information about the rainfall intensity of the designed 

return period, which could be obtained through a developed rainfall Intensity-Duration-

Frequency (IDF) curves or models for the catchment. However, literatures on the subject matter 

are very scanty. Besides, the few available IDF curves and models earlier developed for the 

catchment have many deficiencies. Hence, this research used recent 50years (1971 – 2020) 

rainfall records of the catchment to develop the Sherman IDF models based on Gumbel, Pearson 

Type (III) and Log-Pearson Type (III) distributions. The analysed results revealed that the 

Sherman’s IDF constants c, m and e of the catchment for the three distributions lies between 

398.93 – 404.11, 0.1673 – 0.1733 and 0.6667 – 0.66676 respectively. The results also showed 

that the IDF models were highly reliable for predicting the rainfall intensity of the catchment. 

This is because, the coefficient of determination (R2) for the correlation between the observed 

and predicted rainfall intensities for the three distributions ranged from 0.9752 – 0.9836 and 

also, there was no significant difference between the observed and predicted intensities on t-

test at p < 0.001. Notwithstanding, the IDF model developed from Gumbel distribution best 

represented the rainfall pattern of the catchment compared to Pearson Type (III) and Log-

Pearson Type (III) distributions. A programming language (VB.Net) was written for the models 

such that any of the IDF parameters could be estimated once two parameters are known. 
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ABSTRACT 

The variability in weather patterns has been felt in Africa and other parts of the world in varying 

manifestations and degrees. Nigeria like any other country in the world has been experiencing 

frequent unpredictable weather conditions over some time, such unpredictability is manifest in 

excessive flooding, increased aridity, dwindling flow of the Niger and Benue basins, and 

intensive desert encroachment. Humans, directly and indirectly, affect the earth’s surface 

through a myriad of activities; and patterns of land use result from complex and diverse 

interactions between people and the environment. Yet these interactions are dynamic and at 

times there can be relatively rapid changes in land use and land cover with uncertain outcomes. 

Many researchers have identified migration as an important driver of major changes in land use 

and land cover. The ongoing study has the following objectives; Examine the pattern of climate 

change (rainfall and temperature) between 1980 and 2021; Analyze the Land use and Land 

cover dynamics between 1980 and 2021; Assess the trend in migration relative to population 

growth within the period of study in north-eastern states; Evaluate the factors that influence 

Migration; Model the relationship between present and future land use and land cover changes, 

and population growth under climate change scenarios. Using quantitative methods like GIS, 

Remote sensing, and R programing language and Qualitative method like questionnaire 

administration. The expected outcome will be the establishment of statistically significant 

change in climate, detected transformation in land use and land cover, migration trend and 

factors that influence it, and finally, model the relationship between the three variables in the 

study. 
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ABSTRACT 

Background: In resource-poor countries, the use of rapid diagnostic tests is encouraged for use 

in the diagnosis of schistosomiasis because limited expertise is required. We use therefore use 

rapid diagnostic tests to access the prevalence and intensity of schistosome infection in North 

Central, Nigeria.  

Methods: A total of 1951 participants were recruited for this study. The participants were 

screened for S. haematobium infection, and haematuria and proteinuria were monitored in the 

recruited patients with a commercial reagent strip. 

Results: of the total of 1951 recruited for the study, 587 were infected and were monitored with 

the rapid diagnostic test. The performance of haematuria in relation to age group shows that the 

maximum specificity (100%) was observed in 0-10 age groups, meanwhile, other age groups 

were higher than 90%. The degree of haematuria increases with egg intensity. The same was 

seen in proteinuria with a percentage of 41.9%. A significant difference (p<0.0001) occurred 

across the infection categories in this study. The sensitivity of haematuria on hand was highest 

(73.0%) in 11-20 age groups, followed by 66.6% in 0-10 age groups. The specificity was highest 

(100%) in 0-10 age groups with a general decrease in values as the age of participants increased. 

Generally, sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive 

value (NPV) of the reagent strip are 67%, 97%, 89%, and 87% respectively. Although the 

sensitivity of proteinuria was low compared to other biomarkers, the specificity of proteinuria 

performed better than that of haematuria. 

Conclusion: We concluded that the use of the combination of visible haematuria and 

proteinuria should be encouraged during the diagnosis of S. haematobium in endemic areas. 

 

Keywords: S. haematobium, rapid diagnostic test, urine diagnosis 
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ABSTRACT 

All firms nowadays must automate their processes because it boosts productivity, lowers costs, 

and improves quality. Variable speed drives, which can regulate the speed of AC/DC motors, 

are crucial controlling components in automation systems. Depending on the application, some 

drives have a constant speed and some have a variable speed. Variable speed drives had a lot 

of disadvantages up until a few decades ago, such as low efficiency and slower speeds. 

However, the introduction of modern programmable logic controllers (PLCs) and power 

electronic devices like power MOSFETs and IGBTs has radically altered the environment. 

Variable speed drive systems are available now that are not only more compact in size but also 

more effective, dependable, and able to meet the high needs of a number of contemporary 

sectors. The induction motor plays a vital part in variable speed drive applications due to its 

low cost and simplicity. By incorporating a speed monitoring and control system, the induction 

motor can be used in high-performance variable-speed applications. The three phase induction 

motors are controlled and monitored by employing PLCs in a variety of industrial drive 

applications, particularly in industrial units for the control of induction motors and drives. The 

PLC is an extremely adaptable tool for controlling the speed and effectiveness of industrial and 

electrical drives. The primary goal of this study is to use a PLC and a variable frequency drive 

to regulate the speed of a three-phase induction motor (VFD). This project aims to regulate the 

speed of a three-phase induction motor by modifying the input of a VFD via a PLC. As a result, 

both the input to the VFD and the induction motor's speed will change. 

 

Keywords: Induction motor, Programmable Logic Controller, variable frequency drive, speed 

control and protection 
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ABSTRACT 

 Heavy metals contamination of commonly consumed vegetables is a major global concern to 

human health. The consumption of contaminated vegetables is a major route of heavy metals 

ingestion to human body system. This project research was to assess the health risk of some 

heavy metals (cadmium, chromium and lead) in commonly consumed vegetables; Bitter leaf 

(Vernonia amygdalina), Cucumber (Cucumis sativus), Tomato (Solanum lycopersicum), 

Lettuce (Lactuca sativa), Pumpkin (Cucurbita pepo), Okra (Abelmoschus esculentus), Spinach 

(Spinacia oleracea), and Cabbage (Brassica oleracea), collected at Janguza market, Kano state, 

Nigeria. The Samples of vegetables were collected, air dried, digested and analyzed for heavy 

metals concentrations through atomic absorption spectrophotometer. The result obtained 

revealed that Cadmium, chromium and lead concentrations in the sampled vegetables ranged 

from (0.012-0.077) mg/kg, (0.004-0.046) mg/kg, (0.008-0.018) mg/kg, respectively. spinach 

had the highest concentration for cadmium (0.077) mg/kg and chromium (0.046) mg/kg, while 

tomato had the highest concentration for lead (0.018) mg/kg. The mean concentration of heavy 

metals in all the investigated vegetables were below the permissible limits set by WHO, 2007. 

The computed health risk indices of hazard quotient, hazard index and Daily intake of metals 

through adult consumption of the investigated vegetables do not pose any potential risk to 

human health. It is recommended that researches should be carried out to ascertain the sources 

of contamination of these heavy metals in commonly consumed vegetables in Kano state so as 

to reduce the potential health risk through the consumption of these vegetables. 

 

Keywords: Heavy metals, Health risk, Hazard Quotient, Hazard index. 
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ABSTRACT 

Controlling financial risk is an important issue for financial institution. For the necessity of risk 

management, the first task is to measure risk. Value-at-risk (VaR) was developed by J.P. 

Morgan in 1996 and has been commonly used by practitioners to quantify risk. Monte Carlo 

simulation and the History simulation approach were compared to calculate VaR. The result 

shows that the financial risk is evaluated successfully by VaR. The higher of confidence level, 

the larger of VaR. If the confidence level is low, VaR is similar for different approaches. 

However, VaR is quite different for different approaches if the confidence level is high. 

 

Keywords: Value-at-risk, Confidence Level, Monte Carlo Simulation, History Simulation, 

Financial risk   

 

 

 

 

 

  

156



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

EFFECTS OF CHICKEN MANURE AND CHICKEN MANURE -DERIVED 

BIOCHAR ON THE BIOAVAILABILITY AND CONCENTRATION OF LEAD (Pb) 

IN TWO BRASSICA VEGETABLES 

 

 

 

 

 

Moses MULENGA 

University of Zambia, School of Agricultural Sciences, Lusaka, 10101, Zambia 

E-mail: moze773@gmail.com 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Lead (Pb) contamination has been widely reported in Kabwe town soils due to mining activities. 

Excessive amount of bioavailable Pb in soils are toxic to both plants and microorganisms. 

Manure and biochar are reported to immobilize heavy metals in soil. The current study, 

evaluated the effect of chicken manure and chicken manure-derived biochar on the bioavailable 

Pb in the soil and plant uptake of Pb in polluted garden soils of Kabwe.  Lead (Pb)-contaminated 

soil was put in pots and five (5) treatments established as follows; CT was un-amended polluted 

soil; CM2% and CM4% were chicken manure treatments at 2% and 4 %; CMB2% and CMB4% 

was chicken manure-derived biochar treatments at 2% and 4 % respectively. The manure and 

biochar were applied as percentage of total mass of soil in the pot. Brassica napus (rape) was 

planted and grown in the soils under greenhouse conditions for nine weeks. After harvesting 

rape, Brassica rapa (Chinese cabbage) was planted in the same pots and grown for eight weeks. 

The planting of Chinese cabbage was done to ascertain the residual effects of the amendments. 

Soil pH and bioavailable Pb were measured six times during the experiment. After the harvest, 

plant biomass, and Pb concentration in plant tissues were determined.  Concentrations of 

bioavailable Pb were higher in the amended soils, that is, CM2%-18.90±1.5, CM4%-21.18±2.3, 

CMB2%-29.16±2.4 and CMB4%-41.15±2.6 mg Pb/kg compared to the control (CT)-18.36±1.6 

mg Pb/kg. Despite higher bioavailable Pb in the manure and biochar amended soils, the 

concentration of Pb in both rape and Chinese cabbage tissues was lower than that in un-

amended control (CT), that is, in CM2% and CM4% less than detection limit, CMB2%-

12.79±2.49 mg Pb/kg and CMB4%-8.4±0.20 mg Pb/kg and CT with 35.13±13.72 mg Pb/kg in 

rape tissues. In Chinese cabbage all amendments had Pb concentrations in plant tissues less 

than detection limit compared to the un-amended (CT) which had 8.13±0.97 mg Pb/kg.  

Chicken manure and chicken manure-derived biochar application can be recommended as 

appropriate amendments for remediation in Pb contaminated soils, as they seem to reduced Pb 

concentrations in plant tissues, and also increase the biomass of plants. 

 

Key words: contaminated lead (Pb) soil, bioavailable Pb, Pb concentration. 
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ABSTRACT  

The study sought to explore the Chemistry teachers’ use of English, the language of learning 

and teaching in assessment for learning in senior secondary schools in Enugu State, Nigeria. 

English is the language of teaching and learning for learners in secondary schools, despite 

English being the second language of learners. The study adopted qualitative research design. 

The population of the study comprised the entire Chemistry teachers in Enugu State. A sample 

of ten Chemistry teachers were selected using purposive sampling technique from both private 

and public secondary schools in Enugu State. An Interview Set was prepared by the researchers 

was used as instrument for data collection. The 15 semi-structured interview items were 

developed on the basis of literature review and the research questions. The instrument validated 

was by experts in the field of Chemistry and Measurement and Evaluation. Semi-structured 

interviews and non-participatory observation to collect data from  ten purposefully sampled 

Chemistry teachers. The Interview was conducted in person (face to face) with all the selected 

Chemistry teachers. Almost all the interviews lasted from thirty minutes to forty five minutes. 

The collected data were carefully coded and studied intensively in order to develop themes. An 

Inductive method was used for data analysis and consequently results were drawn to build up 

common themes regarding the participants’ use of the language of learning and teaching in 

assessment for learning. The findings reveal that learners who are taught using their home-

language appears to perform better in Chemistry where English as a First Additional Language 

(EFAL) is used for teaching and learning. Result also revealed that some Chemistry students 

struggle to understand English as the language of teaching and learning, so, to augment concept 

development and understanding, Chemistry teachers and learners use code-switching. 

Conclusion and recommendations were made based on the findings of the study.  

 

Keywords: Assessment for Learning, Chemistry, Language, Teaching and Learning,   Code-

switching 
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ABSTRACT 

The study aimed at analyzing the socio-economic benefits of livestock raising to women in 

Gombe Metropolis, Northeast, Nigeria. Specific objectives were to identify the types of 

livestock kept by women farmers in Gombe metropolis, analyze the uses of income generated 

from livestock raised by women and identify challenges women faced in livestock raising in 

the study area. The research centered on primary data collected from women engaged in raising 

livestock in 22 selected settlements. Both descriptive and inferential statistics were employed 

in analyzing the data. The results of this study showed that 78% of the women farmers were 

young and active, has fairly large household sizes and were literate to varying degrees. The 

predominant animals raised were poultry (�̅� = 3.25), goats (�̅� = 2.74) and Sheep (�̅� = 2.33). 

Replenishment of stock (�̅� = 3.35), educational needs (�̅� = 2.96), health of animals (�̅� =
2.87) and health of family members (�̅� = 2.84) accounted for the main areas income derived 

from livestock farming was expended. The main challenge facing women livestock farmers in 

the study area were health of animals and family members (PCI, 252).The results of the chi-

square analysis indicated that gender, marital status, education, income, household size and 

occupation were significantly associated with women’s involvement in livestock activities. The 

study concluded that low income level of the greater proportion of respondents could be a threat 

to the sustainability of livestock farming in the study area. Hence, Government and NGOs 

should create enabling environment for women to have access to adequate capital, which can 

be used to improve their participation and expand enterprises for greater income. 

 

Keywords: Analyses, Benefits, Livestock raising, Women, Northeast Nigeria 
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ABSTRACT 

The ban on the use of antibiotic growth promoters has necessitated the dietary supplementation 

of natural growth promoters such as activated charcoal (AC). One hundred and twenty unsexed 

day old arbor acre strain of broilers were used. On arrival, they were distributed into four 

treatment groups (T1-T4) of thirty birds each with each group further replicated three times 

comprising of 10 birds each in completely randomized design. They were maintained ad-

libitum on a starter and finisher diet for 3 weeks each with T1 (control) fed diet containing no 

AC. T2-T4 was fed diet which contained 0.5g/kg, 1.0g/kg and 1.5g/kg of AC respectively. 

Blood samples were collected at the end of 1st, 4th and 6th week of the experiment from the birds 

and used for hematological and serum biochemical tests. Results showed that the hematological 

indices (RBC, PCV, Hb and WBC) were significantly higher in groups T2-T4 than T1 at 1st 

week unlike in the 4th and 6th week. At 4th and 6th week, there were reductions in the serum 

cholesterol levels in groups T2-T4 which were lower than T1 while the serum albumin and total 

protein levels were higher in T1 at 6th week. The indices examined were within the range often 

found in avian species and AC recommended as feed additive without any detrimental effect. 

 

Keywords: Activated charcoal, broilers, hematology, serum biochemistry 
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ABSTRACT 

Ethno-botanical study is used to document, describe and explain complex relationships between 

human and plants, focusing primarily on how plants are used, managed and often important for 

the discovery of crude drugs. Thus, an ethnobotanical study of medicinal plants used by the 

local people in Ifedore Local Government Area, Ondo-State was conducted from September 

2020 - June 2021 to compile and document indigenous knowledge on the use of medicinal 

plants. Indigenous knowledge on traditional medicinal plants were mostly transferred from 

family to the children orally. Significant correlation was observed between the numbers of 

species reported and the age of informants but insignificant with gender and educational status. 

A total of 84 respondents were selected randomly from four villages while 20 key informants 

were selected with the help of local administers, elders and other community members. Semi-

structured interview, group discussion and field observation were used for ethnobotanical data 

collection. Descriptive statistics, informant consensus factor, preference ranking, and direct 

matrix ranking were used for ethnobotanical data analysis. In this study, 98 medicinal plant 

species were collected, identified and documented. The plants were distributed among 47 

families. Asteraceae and Solanaceae were the highest families in terms of species composition. 

Most of the plants were collected from wild and herbs was the most growth form. Leaf (63.2 

%) was the most frequently utilized plants part. Also, majority of the identified plants were 

herbs in nature (55 species, 56 %); followed by tree (36 species; 36.7 %); climbers (4 species, 

4 %) and shrubs (3 specie, 3 %) respectively. The plants were mostly wild and not cultivated 

(70.4 %).The most popular modes of preparation and route of administration was oral route and 

decoction, respectively. Heart failure and liver disease categories among others were treated. 

Occimum bascilicum was the most effective over the other plant species cited in treating 

diarrhea. Agricultural expansion, building purposes, construction of roads and bridges and need 

for fire wood were the most common factors for diminishing the number of the medicinal plants. 

Training and supporting of the traditional healers with incentives increase their potential and 

interest in conserving the medicinal plants. 

 

Key words:  Ethnobotany, Indigenous knowledge, Medicinal plant, cultivated, Conservation 
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ABSTRACT 

Biscuits are commonly consumed by all age groups particularly children in Nigeria. However, 

this food items may be contaminated with heavy metals picked up from ingredients, production 

and packaging methods. This study assessed the concentration of heavy metals in biscuits and 

its associated health risk status in a view to present information on the dietary intake and the 

lifetime adverse health effects related to the consumption of these products. Ten selected brands 

of biscuits often consumed by children available in Nigerian market were digested using aqua 

regia of HNO3 and HCl (1:1), the digests were evaluated for the concentrations of zinc(Zn), 

cadmium(Cd), vanadium (V), barium(Ba), nickel (Ni), copper (Cu), lead(Pb), cobalt (Co), 

chromium (Cr) and manganese using ICPAES. Standard formulas were used for determination 

of their health risk. The observed levels of the metals: Zn (0.38-1.36mg/L), Cd (ND-0.49 mg/L), 

V(ND-1.13 mg/L) Ba (ND-0.18 mg/L), Ni(ND-1.91 mg/L), Cu(0.23-0.42 mg/L)Pb(ND-0.1 

mg/L) Co(ND-1.11 mg/L) Cr(ND-0.51 mg/L) and Mn(ND-0.88 mg/L). Zn and Cu were 

detected in all the samples; it was also observed that only Co has higher value than Food and 

Agricultural Organization/World Health Organization safe limit for cereal and cereal based 

food products. The estimated dietary intake values of Cr and Pb did not surpass their permissible 

limits while the intakes of Zn and Cu from the ingestion of food were quite low. The overall 

estimated target hazard quotient values for the metals are suggestive of possible health concern 

for children and adults upon consistent consumption over a long period of time. 
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ABSTRACT 

Outcrop samples were collected from Dukku area for the purpose of subjecting them to 

palynological analysis in order to determine the relative age of Gwandu Formation and 

palaeoenvironment of deposition of the deposit. Field and laboratory methods were carried out 

in order to obtain lithological sequence description of the outcrop. The samples obtained went 

through processes of acid digestion with hydrochloric acid, hydrofluoric acid and separation of 

macerals by floatation with the use of zinc bromide. The prepared slides were observed under 

microscope for palynomorph contents. Diagnostic palynomorphs that are stratigraphically 

important for palynozonation were retrieved such as Belskipollis eligans, Verrutricolporites 

laevigatus. Striamonocolpites sp., Retibrevitricolporites sp., Retibrevitricolporites obodoensis, 

Retistephanocolpites sp., Cingulatisporites ornatus, Longapertites marginatus and 

Proteacidites sp. The marker fossils belong to Magnatariatites horwardii zone; Zone P600 and 

Subzone P630 and C1 Zone of Nigerian Niger Delta sedimentary basin zonal schemes, dated 

Early Miocene age. Dinoflagellate forms recovered include Batiacasphaera sp., Senegalinium 

sp., Andalusiella polymorpha Selenophemphix nephroides, Andalusiella sp., Andalusiella 

laevigata, Histrichosphaera turocona and undifferentiated dinoflagellate cysts of peridinacean 

forms belong to marginal marine setting. 

 

Key Words: Early Miocene, Marginal marine, Palynozonation, Palynomorphs, Peridinacean, 

Type Section 
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ABSTRACT 

This study investigated the quality of some available brands of cotrimoxazole tablet in the Ile-

Ife, Osun state, Nigeria. This was done with a view to providing information on the prevalence 

of fake and/or substandard antibiotics circulating in the Nigerian Market. Twenty brands of the 

cotrimoxazole tablets marketed in the country was obtained from retail outlets in Ile-Ife, Osun 

state, Nigeria. Basic information such as batch number, NAFDAC registration number, 

manufacturer’s address, production and expiry dates was documented. Each of the components 

of co-trimoxazole tablet was identified using thin layer chromatography while the chemical 

contents of the active ingredients was determined by the official British Pharmacopoeia(BP) 

method of assay. Further assessment of the active ingredient was determined using a validated 

High Performance Liquid Chromatography method, using the United States Pharmacopoeia 

(USP) monograph. The HPLC analytical method was highly selective as all the chromatogram 

were free from interference at the retention times of sulphamethoxazole, trimethoprim and the 

internal standard, sulfathiazole. The results of the identification tests showed that 

sulphamethoxazole and trimethoprim were present in all the samples while the assay result 

showed that the sample contained between 54.85% and 103.37% of sulphamethoxazole and 

between 0.24% and 106.67% of trimethoprim using the B.P method. The HPLC method of 

assay showed that the samples contained between 92.61% and 99.23% of sulphamethoxazole 

and between 94.99% and 103.26% of trimethoprim. The retention times of sulphamethoxazole, 

Trimethoprim and the internal standard were 4.9, 4.2 and 3.6min respectively. 

The quality evaluation of the tablet also reveals the presence of some substandard or fake brands 

of cotrimoxazole circulating in the Nigerian market, and this could cause a serious health 

challenges for the consumers. 
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ABSTRACT 

Human reproductive health effected by the development of social, economic, demographic, 

political and environmental aspects. the sustainable development gools aim to improve 

reproductive health and fertility through the population policies in the light of ICPD, WHO/UN 

guidelines to assure safe and effective regional policies  .This research discusses five aspects: 

quality of life, contraceptive use, fertility awareness program, Control of non-communicable 

diseases and the environmental impact as sustainable development objectives to improve 

reproductive health and sexual wellbeing of man and women. The study focused on the 

importance of environmental, economic, and healthcare goals to improve reproductive health 

outcome in population, and the requirement for the development of homogeneous procedures 

for initiation of any fertility awareness campaign or instrument before hands-on application. 

Furthermore, the social, economic, environmental factors influence the quality of life and 

reproductive health and fertility. This study provided a baseline framework for the development 

and implementation of sustainable reproductive goals related to human reproductive health and 

fertility in Africa.   

 

Keywords: Sustainable development goals, environmental, reproductive health, fertility, 

contraceptive, non-communicable disease. 
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ABSTRACT 

The macadamia nut tree is a subtropical plant that is not native to Zimbabwe and originated in 

Australia. Macadamia nut is one of the best and well-priced export trade crops worldwide that 

covers property, financial and social employments in more than eighty nations around the globe 

and it can be grown by commercial and smallholder farmers. Macadamia cuttings establishment 

is usually very slow and uneven making it difficult to get the desired macadamia nut seedlings 

for production in time, which in most times is the reason for low levels in its production. An 

experiment was carried out in a shade housed to evaluate the growth rate and quality of 

macadamia cuttings when grown in different growing media. Four treatments namely grow 

mix, macadamia husk, pine bark and soil were used. Soil was the standard (control). Each 

treatment was replicated four times sand arranged in a random complete block design 

(RCBD).Growth parameters measured were stem height, leaf number and size; the quality 

parameters were stem diameter and root density. The growing media used on the experiment 

had significant effects (P < 0.001) on both the growth and quality of macadamia cuttings. On 

the growth parameters used, the  greatest results were recorded from grow mix , followed by 

soil (sandy clay loam) and husk on day 86 (19.6cm on stem height, 11.3 cm on leaf size and 

19.3 cm on number of leaves), increasing with increase in time. The least growth rate was on 

day 30 for pine bark with 0 cm on day 58, 72 and 86.The stem diameter measured from grow 

mix at different days was highest in comparison to all the other media for both growth rate and 

quality. Soil was second highest. The stem diameter for grow mix at day 86 was 29.25 mm, 

while the least was pine bark (0 mm). At day 90, the highest root density was recorded from 

grow mix and the least from pine bark. Grow mix significantly (P<0.05) increased growth of 

cuttings and quality than soil (the control). The study established that different growing media 

increased both the growth and quality of macadamia cuttings. The differences in growth and 

quality of macadamia cuttings depended on the type of media and stage (days after 

planting).The study recommends that grow mix (1 part top soil: 1 part vermiculite:1 part husk) 

could be used as the best media to use for growing macadamia cuttings. A second alternative 

media which could be used has been proven to be soil.  
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ABSTRACT 

Objectives: Periconiella is a genus of dematiaceous hyphomycete affecting multitude of 

common plants. The genus contains about 67 species dispersed worldwide. Recently, species 

of the genus isolated from cow dung was reported by some researchers to have the potential to 

degrade cellulosic biomedical waste. The research was aimed at screening cow dung for the 

presence of this fascinating group of fungi in Kano State as there was no report of them from 

the State.  

Methods: Fresh cow dung samples were collected from farms located in Gwazaye, Gwale 

Local Government Area of Kano State, Nigeria. Moist-chamber incubation technique was used 

for the detection of the fungi and Malt Extract Agar (MEA) was used for isolation, culturing 

and maintenance of the fungal isolates. The isolates were properly identified using standard 

taxonomic keys and monographs on the basis of morphological characters under a transmitted-

light binocular microscope (XSZ – 107BN) equipped with Scopetek DCM 130 microscope 

camera.  

Results: Single specie of Periconiella (Periconiella brideliae) was identified from the cow 

dung samples collected from different farms thereby confirming cow dung as a potential media 

for the isolation of the organism.  

Conclusions: As authentic culture collections of microorganisms are the backbone of microbial 

research, the finding will help feature researchers in the State that wants to test the efficacy of 

this fascinating group of fungi for biodegradation.  
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ABSTRACT 

Antibiotic resistance is a major problem confronting antimicrobial therapy in our community 

today. Food-borne bacteria can serve as reservoir for transmission of antibiotic resistant strain. 

This study was aimed at determining the bacterial contaminants on dates palm fruits sold in 

Kaduna metropolis and to determine the antibiotic resistance pattern of the bacteria isolated.  

A total of 60 samples of date palm fruits (Phoenix dactylifera L.) were collected from five 

different locations in Kaduna metropolis, total bacterial and total coliform counts were 

determined. Biochemical tests were carried out to isolate the bacterial contaminants. Antibiotic 

susceptibility test was also carried out and the detection of methicillin resistant Staphylococcus 

aureus isolates. The results showed that the mean total bacterial count range was 4 × 105 - 2.7 

× 106. The mean coliform count range was 8 × 103 - 1.2 × 106. The following bacteria were 

isolated: Staphylococcus aureus (35.7%), Streptococcus spp (21.4%), E. coli (12.5%), Bacillus 

subtilis (8.9%), Enterobacter (8.9%), Proteus mirabilis (7.1%) and Salmonella typhi (5.4%). 

Gentamicin and cotrimoxazole were the most active antibiotics. The bacterial isolates showed 

high level of antibiotics resistance with 85.7% having multiple antibiotic resistance index 

greater than 0.2. Out of the 20 S. aureus isolates, 12 (60%) were phenotypically detected to be 

methicillin resistant, 1 (8.3%) showed pan-drug resistance. The high level of contamination and 

antibiotic resistance observed in this study is alarming and of public health concern, dates fruit 

is highly consumed in this part of the country, thorough washing of dates fruit with clean water 

before eating is recommended. 

 

Keywords: Date palm fruits, resistance, antibiotics, bacteria. 
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ABSTRACT 

An experiment was conducted with a total of 216, one-day-old Arbor Acre broiler chickens 

(BC) to determine the effect of cottonseed meal supplemented with phytase on growth 

performance, haematological and serum parameters of broiler chickens Cottonseed meal (CSM) 

has been used as a cheaper alternative feedstuff in livestock feeding and a source of dietary 

protein. Broiler chickens (BC) were offered starter diet till day 20. The birds were fed 

experimental diets from day 21-28 after which feed consumption and body weight (BW) of the 

BC were recorded. Six semi-purified diets with 15, 30 and 45kgCSM and 0 or 100 units of 

phytase (Natuphos) were formulated in a 3x2 factorial arrangement. Feed intake and weight 

gain, were monitored, while blood samples were collected for haematological and serum 

biochemical indices. There was no significant (P>0.05) difference in the feed intake, final 

weight and weight gain in the treatment means. Blood analyzed for serum parameters  include: 

total protein, globulin (glb), albumin (alb) and alkaline phosphatase and haematological 

parameters; erythrocytes, haemoglobin (Hb), packed cell volume (PCV), lymphocytes (lym). 

Alb/ Glb and heterophyll/lymphocyte (H: L) ratio were calculated.  Blood serum parameters 

did not show any significant difference (P>0.05) between the birds fed without and with 

phytase. The value of PCV range from 28.6 to 31.6, while Lym also range from 53.6 -59.0, 

which fall within the normal range. It can be concluded that the inclusions of phytase in the diet 

of broilers improve growth performance and will not affect blood parameters when fed for a 

short period. 
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ABSTRACT 

Assumptions of the classical linear regression model are rarely fulfilled in real life situation. 

The violation of assumptions constant variances or equal error variances and outlaying 

observations lead to the problems of Heteroscedasticity and Outliers respectively. In practice, 

both problems do exist together in a dataset. Most of the developed existing estimators address 

each problem separately. Usually one of the problems is handled while the other is left uncared 

for. In other words, estimators to handle the two problems jointly are not available in literature.  

Consequently, this research developed and proposed some novel estimators to handle parameter 

estimation of linear regression model having both heteroscedasticity and outliers problems with 

the aim of identifying the most efficient (best) ones when both problems are in existence in a 

linear regression model. The Ordinary Least Square (OLS) Estimator resulted to the Weighted 

Least Square (WLS) with True Weight (WLSWO) and three proposed weights (WLSW1, 

WLSW2, and WLSW3). Also, the robust estimators namely M, MM, LTS, LQS, S, LAD1 and 

LAD2 estimators were used. Similarly, the Generalized Ridge Estimator ‘k’of Hoerl and 

Kennard, Fayose and Ayinde, Kibria and Lukman Estimator, Cross Validation and Lasso 

Regression and biasing parameter ‘d’ of Ozkale and Kaciranlar, Dorugade and Liu estimator 

respectively resulted into 1080 existing and proposed estimators through Monte Carlo 

simulation. Results of the investigation revealed that with Heteroscedasticity and Outlier 

problems in X and Y direction in the model, the best estimator is Proposed Weighted Ridge 

Estimator (WLSW1R1FADMRT) i.e. (Weighted Least Squares estimator with Weight 1 and 

Two – Parameter Ridge Estimator of Lukman et al. (2020) nicknamed Modified Ridge Type 

with ridge parameter ‘k’ of Fayose and Ayinde (2019) and ‘d’ biasing parameter of Ozkale and 

Kaciranlar (2007). Results of the investigation revealed that with Heteroscedasticity and Outlier 

problems in X direction in the model, the best estimator is LQSR1FADMRT i.e. Proposed 

Robust Ridge Estimator (Least Quartile Squares estimator with Two – Parameter Ridge 
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Estimator of Lukman et al. (2020) nicknamed Modified Ridge Type with ridge parameter ‘k’ 

of Fayose and Ayinde (2019) and ‘d’ biasing parameter of Ozkale and Kaciranlar (2007). 

Results of the investigation revealed that with Heteroscedasticity and Outlier problems in Y 

direction in the model, the best estimator is WLSW1R1FADMRT i.e. Proposed Weighted 

Ridge Estimator (Weighted Least Squares estimator with Weight 1 and Two – Parameter Ridge 

Estimator of Lukman et al. (2020) nicknamed Modified Ridge Type with ridge parameter ‘k’ 

of Fayose and Ayinde (2019) and ‘d’ biasing parameter of Ozkale and Kaciranlar (2007).  

Finally, the most efficient robust estimators identified in this study are hereby recommended 

for use on dataset suffering from both problems. 

 

Keywords: Ordinary Least Square, Generalized least Square, Robust Weighted Estimators, 

Heteroscedasticity, Outliers. 
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ABSTRACT 

Sweet potato is a cross-pollinated and highly heterozygous crop resulting in large variability. 

Presence of variability is prerequisite to the plant breeder for planning an effective breeding 

programme. In order to understand its genetic variability, the present study was carried out to 

investigate the genetic variability, genetic advance and heritability for growth and yield 

components in 26 genotypes of sweetpotato. The experiment was carried out during the planting 

season of 2019 and 2020 at the Teaching and research farm of Osun State University, Ejigbo 

campus in randomized complete block design in three replications.  Data were taking on vine 

length, branch number, leave area, number of tuber per plant, weight of tuber per plant, weight 

of marketable yield and yield of non marketable yield. All the data were analysed using SAS 

2009. Analysis of variance revealed highly significant difference among the genotypes for all 

the growth and yield parameters. The phenotypic coefficient of variation higher (25%) 

genotypic coefficient of variation for all the growth and yield components was recorded for 

vine length, branch number, leave area, number of tuber per plant and weight of tuber per plant. 

This indicates the presence of broad genetic base, which could be used for selection in the 

breeding programme. A high heritability of about 55% was recorded along side with genetic 

advance for number of tuber per plant, weight of tuber per plant, weight of marketable yield 

and yield of non marketable yield. This indicates the presence of high heritability that may be 

due to additive gene effects which can be utilized for further sweetpotato improvement 

programme. 

 

Keyword: sweetpotato, genetic variability, genetic gain, Breeding programme, genotypic 

variation 
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ABSTRACT  

Ten improved cassava clones obtained from International Institute of Tropical Agriculture 

(IITA), Ibadan were grown in two various media to determine their establishment ability.  This 

experiment was carried out at Landmark University Teaching and Research Farm (LUTARF), 

Omu Aran, Kwara State in the Southern Guinea Savana Agroecological zone of Nigeria during 

the growing seasons of 2012 and 2013. Data were collected on shoot sprout at 7 DAP, shoot 

dry weight at 4 WAP, callus vigour, number of roots, root dry weight, shoot dry weight and 

establishment index was computed. All data generated were examined by descriptive statistics 

and Multi-Dimensional Analysis of essential variables for field establishment ability was 

carried out. Based on the magnitude of the Coefficient of variations of components of 

establishment in the two media, cassava clone TME 92/00068 had the highest overall IE(IE 

should be defined as when used for the first time) value (157.39) across the two media for 

establishment ability while TMS 01/1368 recorded the lowest IE (64.39) value. Also, 50% of 

the 10 selected cassava clones in the two growth media had their combined IE values above the 

average with CV of 23.16%.  It could be concluded that cassava clones with poor establishment 

ability could early be detected and dropped out of the selection programme. This would reduce 

time, resources, and number of segregating populations to advance in each generation of 

breeding procedure 

 

Keyword: cassava, screening, media, coefficient of variation, establishment 
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ABSTRACT 

This paper presents a hybrid block method for solving fifth order differential equations with 

initial conditions directly without reducing it to the system of first order ordinary differential 

equations. The process compute the solutions of fifth order Problems in a block by block fashion 

by some discrete schemes obtained from the associated continuous schemes and its first, 

second, third and fourth derivatives which are combined and implemented as a set of block 

method. The analysis of the method was examined, it was found to be zero stable, consistence, 

convergent and A-stable. The method was tested on two nonlinear problems. Numerical results 

revealed this method to be efficient and accurate more than existing nonlinear problems in the 

literature. 

 

Keywords: Hybrid Block Method, Fifth Order ODEs, Initial Conditions, Nonlinear Fifth Order 

Problems 
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ABSTRACT 

The study focused on the comparative analysis of profitability of cluster and non-cluster rice 

farming in Borno state, Nigeria. Primary data were collected through structured questionnaire 

administered to 232 farmers comprising of 93 clustering and 139 non-clustering rice farmer. 

Data were analyzed using descriptive statistics and gross margin analysis. Result revealed that 

male dominate the farming activities for both cluster and non-cluster farmers with 69.89 and 

90.65% respectively. Average age of farmers participating in cluster and non-cluster farming 

were 41 and 42 years with CoV of 30.29 and 33.29% respectively. On average, household 

members active in rice farming for cluster and non-cluster farmers were 3 and 4 persons with 

CoV of 91.67 and 61.25 % respectively. The average years of farming experience for cluster 

and non-cluster farmers were 17 and 21years with CoV of 68.59 and 63.19% respectively. 

Average credit accessed by cluster and non-cluster farmers stood at N91,000 and N3,700 with 

CoV of 82 and 5.45e+2 % respectively. All clustered farmers had extension contact as against 

6.47% of non-clustered farmers. Only 4.32% of farmers under non-cluster farming were part of 

a cooperative compared to clustered farmers with 100%. The total variable cost (TVC) incurred 

in cluster and non-cluster rice farming were ₦113,683.17 and ₦103,986.12 with a gross income 

(GI) of ₦309,703.79 and ₦203,605.44 which resulted in a gross margin (GM) of ₦109,020.62 

and ₦99,619.32 respectively. The average rate of return on investment (return per naira 

invested) were 1.72 and 0.96 for cluster and non-cluster rice farmers respectively. The return 

to scale (RTS) in cluster and non-cluster rice farming were 0.84 and 0.50 respectively. It is 

therefore concluded that in the study area, cluster rice farming was more profitable compared 

to non-cluster rice farming. It was therefore recommended that non-clustering farmers should 

be encouraged to join production clusters in other to enjoy the enormous services attributed to 

working in clusters. 
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ABSTRACT 

The Metal Complexes of Fe(II) and Ni(II) with Schiff base derived from  2-hydroxy-1-

naphthaldehyde and 3-methylaniline were synthesized and characterized using melting point/ 

decomposition temperature, conductivity measurement, magnetic susceptibility, infrared 

spectral analysis,  and elemental analysis. The Schiff base and its corresponding metal 

complexes were screened for antimicrobial activity. The high decomposition temperature 

values range (216 – 223oC) indicated the stability of the complexes. The low molar conductance 

values range (13.22 – 18.70Ω-1cm2mol-1) revealed non electrolytic nature of the complexes. The 

magnetic moment values obtained revealed Fe(II) complex as  paramagnetic while Ni(II) 

complex as diamagnetic. The infrared spectra analysis suggested that the Schiff base behave as 

a bidentate ligand coordinates to metal ion via azomethine nitrogen and phenolic oxygen. The 

elemental analysis result revealed slight differences between calculated and observed 

percentages of C, H, and N in all the prepared compounds, the metal-ligand ratio was found to 

be 1:2 in all the complexes. The antimicrobial activity of the Schiff base and its  metal 

complexes were carried out using agar well diffusion method against two bacteria strains; 

(Salmonella typhi and streptococcus pneumoniea) and two fungal isolates; (Aspergillus 

fumigatus and Rhizopus species). The results revealed that the Schiff base and its metal 

complexes exhibited promising antimicrobial activity.  

 

Keywords: 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 3-methylaniline, Schiff base, Complexes, 

Antimicrobial activity. 
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ABSTRACT 

In this article, we present a new asymmetric model called generalized modified Weighted 

Rayleigh distribution. The model is developed using Topp-Leone family of distributions 

introduced by Al-Shomrani et al. (2016). We discussed some of the statistical properties of the 

proposed model including density, distribution, reliability, hazard rate, quantile, moment and 

generating function; and order statistics. The method of maximum likelihood is employed to 

estimates model parameters. Exploratory data analysis, diagnostic test, and normality test were 

done on the data used for this study. However, the model is analysed by means of a data set 

where goodness of fit statistics and model selection criteria are obtained on the proposed and 

other considered models to determine their effectiveness on the data. Thereafter, conclusion 

was drawn based on the results from the analysis which reveals the potentiality of the proposed 

model over others. 

 

Keywords: Exploratory, Diagnostic, Normality, Quantile, Weighted Rayleigh 
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ABSTRACT 

Plasmodium falciparum is a major cause of malaria infections with a high fatality rate. 

Plasmodium falciparum can acquire resistance to all antimalarial medicines, another challenge 

for scientists. To design new medications, molecular modeling is used. Virtual screening and 

ADMET were used to analyze 58 quinoline derivatives from different plants against 

plasmodium falciparum. To discover natural plasmodium falciparum inhibitors. First, 3D 

enzyme structures are built in SWISS-MODEL. Autodock Vina, a PyRx partner, virtual-

screened the optimized structures. 21 natural compounds were chosen based on binding affinity. 

AutoDock 4.2 was used to examine the top-21 chemicals' binding modes and interactions. 

ADMET analysis was then used to analyze pharmacokinetics and toxicity. Ten compounds 

were expected to be ADMET-safe. M49 and M53 are inhibitors. In 200ns, MD simulation 

validated the two compounds' stability. Compound M53 may be the greatest plasmodium 

falciparum inhibitor. 

 

Keywords: plasmodium falciparum, natural substances, quinoline derivatives, virtual 

screening, ADMET, molecular dynamics. 
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ABSTRACT 

This study examines the relationship between academic programmes and students’ academic 

performances at the polytechnics in Nigeria. The performance of students undertaking National 

Diploma and Higher National Diploma full-time and part-time programmes were compared for 

some selected departments and on specific courses. Both full-time and part-time classes of each 

selected courses were been taught by the same lecturer to remove the teaching skills disparity. 

The proportion of full-time and part-time students that score above the baseline score were also 

compared. Fifteen departments were examined using ten courses as a basis of comparison 

between full-time and part-time students of the selected departments. Ten National diploma and 

Five Higher national diploma programmes were employed for this study. We found a significant 

relationship between academic programmes and students’ performances. The proportion of 

students that scored above the baseline score were significantly higher among the full-time 

students than the part-time students. Likewise, the average exam scores of the full-time students 

were significantly higher than that of the part-time students across the departments and the 

courses. The major factors that were observed to have contributed to the disparity in the 

performances between the full-time and part-time programmes students were the class size and 

scholarships opportunities. We recommend that higher institutions’ managements should 

normalise the number of students admitted to the part-time programmes, and that scholarships 

opportunities should be awarded to part-time students also to incite competition among the 

students to enhance the performance of students undertaking these programmes. 

 

Keywords: Academic programmes; Students’ performance; Polytechnics; Nigeria 
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ABSTRACT 

Food is any substance consumed to provide nutritional support for an organism. Food is usually 

meant for human beings, animals and plants and should contain the essential nutrients such as 

carbohydrates, fats, proteins, vitamins or minerals. Food substances are digested by an 

organism and assimilated by the organism’s cells to provide energy. However, preservation of 

food remains a big problem affecting many crops including cassava. This study is aimed at 

reviewing the level of cassava production, processing and utilization in Nigeria. Cassava 

(Manihot esculenta crantz) is a starchy tuberous root crop belonging to the family of 

Euphurbiaceac. After rice, sugarcane, and maize, it is the fourth source of dietary energy in the 

tropical region and the ninth globally. Nigeria is currently the largest producer of cassava in the 

world with an annual output of over 34 million tons of tuberous roots. Indeed, it is grown by 

almost every household in Nigeria. Some of the principal recommended cultivated varieties in 

Nigeria include; TME419, TMS90257, TMS 91934, TMS81/00110, TMS82/0066. Machines 

for cassava processing are made to replace the hand-operated method (manual) and to increase 

output to attain the required demand for food, fiber, and materials. Suitable mechanization and 

automation are vitally needed to achieve the desired end product which include among others 

the following: garri, flour, apku, (fufu), dan wake, chips, starch, bread. Cassava performs five 

main roles: Famine reserve, Rural staple food, Cash crop for urban consumption, Industrial raw   
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materials and Foreign exchange. Constraints in cassava production include a wide range of 

technical, institutional and socioeconomic factors. These include pests and diseases, agronomic 

problems, land degradation, shortage of planting materials, food policy changes, access to 

markets, limited processing options and inefficient/ ineffective extension delivery systems. 

Cassava is a major source of carbohydrates in human diet. It is widely cultivated and serves as 

a major source of income in countries like Nigeria, Brazil, India and most West African 

countries. The tubers of cassava cannot be stored longer after harvest before decaying. Due to 

this short storage period of the tubers, cassava tubers are further processed into other forms to 

enhance its storage and to serve other purposes. 

 

Keywords: Cassava, Production, Processing, Utilization, Nigeria, Garri, Flour, Tubers 
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ABSTRACT 

Nigeria has high potentials for Agriculture and is currently the largest producer of Cassava in 

the World. However, due to the high demand for cassava and its products worldwide, it is 

necessary to increase its productivity by increasing the degree of mechanisation. The objectives 

of this study are to identify Cassava farmers’ degree of mechanisation in the stages of Cassava 

production, identify challenges being faced by farmers in adopting mechanisation and to 

recommend solutions to uplift mechanisation of Cassava Production. Data were collected using 

well-structured questionnaire from Cassava farmers in Kogi State, Nigeria. The highest degree 

of mechanisation was observed in the post-harvest stage of cassava production which was 

relatively low. Farmers’ age, education level, access to credit facilities posed significant barriers 

to the adoption of mechanisation. Farmers who are advanced in age, tended to use traditional 

ways to do cassava cultivation. Study findings further revealed that to increase mechanisation, 

farmers in youthful age should be encouraged, quality extension service, availability and 

accessibility of credit facilities encourages farmers to adopt the use of mechanisation. 

 

Keywords: Mechanisation, Cassava production, Kogi State, Nigeria, 
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ABSTRACT 

Partial Differentiation Equations (PDE) arise in all branches of Science and engineering the 

early development of numerical analysis of partial differential equations was dominated by 

finite difference methods. In such method an approximate solution is sought at the points of a 

finite grid of points, and the approximation of the differential equation is accomplished by 

replacing derivatives by appropriate difference quotients. This reduces the differential equation 

problem to a finite linear system of algebraic equations. This paper investigates numerical 

solution of second order Partial differential equation using finite difference methods (FDMs). 

The Continuous difference approximation is shown to be connected with the standard discrete 

finite difference scheme. The numerical solutions to elliptic equation are compared to matrix 

derived were solved. 

 

Keywords: Partial Differentiation Equations (PDE); Elliptic equation; Finite Difference 

Techniques 
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ABSTRACT 

Glycogen synthase kinase-3 beta (GSK-3β) is implicated in abnormal hyperphosphorylation of 

tau protein and its inhibitors are expected to be a promising therapeutic approach for 

Alzheimer’s disease treatment. Here, the quantitative structure-activity relationship (3D-

QSAR) method and molecular docking studies were performed on a novel series of 2-(4-aryl-

2-methylpiperazin-1-yl)-pyrimidin-4-one derivatives as GSK-3β inhibitors. The objective is to 

find the main parameters responsible for the variation of the activity of these compounds and, 

consequently, the prediction of new powerful compounds. The QSAR model was done with a 

dataset of 25 compounds and a test set of 7 compounds, which were used to verify the predictive 

ability of the model. The QSAR model has been constructed with the help of the partial least-

squares (PLS) regression method. The selected model revealed a R2 value of 0.95, a R2
ajusted 

value of 0.94, a RMSE value of 0.21, a Q2
CV value of 0.68, and R2

test value of 0.76. The binding 

modes and interactions between the most active compounds and the GSK-3β receptor was 

evaluated using molecular docking studies. The results indicate that compounds with high 

activity have a moderate ability to bind with GSK-3β receptor. The results of this work may 

help researchers discover new potent inhibitors of GSK-3β.  

 

Keywords: Glycogen synthase kinase-3 beta; Alzheimer’s disease; QSAR; molecular docking 
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ABSTRACT 

Gestational diabetics mellitus is on the increase globally and a public health problem to both 

developing offspring and mother. This study investigated the trends of Gestational Diabetes 

Mellitus (GDM) among pregnant women attending Barrau Dikko Teaching Hospital in the past 

five years, presence of high-risk factors for GDM and to compare its association with Socio-

economic status. Cross-sectional descriptive survey was employed for the study. Total of 

ninety-five (95) subjects were purposely picked for the study Patients’ medical files and   
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structured questionnaire were the instrument for data collection. Data collected were analyzed 

using descriptive statistics of number and percentages. Findings showed that there was decrease 

in GDM from 2013 (34.7%) to 9.3% in 2016; however, a drastic increased occurred in 2017 to 

27.4%. Risk factors of GDM were mostly family and gestational weight which was 77.7% in 

2016 and weight of <80kg of 88.8% in 2016 respectively. There was a link between GMD and 

being a full time housewife with having secondary school education (72.7% in 2015 and 78.8% 

in 2013). Conclusion and Recommendation: Gestational diabetes is on the increase with linked 

to educational level and occupation. Emphasis should be on increase physical activity and 

moderate energy consumption. 

 

Key words: Trends, Gestation, Diabetes, Risk factors, Socio-economic status 
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ABSTRACT 

The use of feather meal to replace fishmeal in the diet of African catfish fingerlings has not 

been fully explored in fish production in developing countries. A feeding trial was conducted 

to determine the effect of hydrolyzed feather meal on the growth performance of Clarias 

gariepinus. Poultry feather was collected from a reputable farm and processed using hydrolysis 

to improve the feather meal's nutritional value. One hundred and fifty African catfish (Clarias 

gariepinus) fingerlings were distributed into five dietary groups of 40% crude protein with five 

treatments and five replicates. Each treatment and replicate have fifteen fingerlings. Dietary 

treatment 1 is at a 0% inclusion level of feather meal (100% fishmeal). Dietary treatments 2, 3, 

4 and 5 have 25%, 50%, 75% and 100% feather meal respectively. The trial lasted for 60days 

revealed no significant (p > 0.05) difference in the growth of fingerlings fed 50%, 75% and 

100% replacement but were significantly (p < 0.05) different from those fed diet with 25% 

replacement. The highest final mean weight gain (FMWG) was recorded in treatment 2, while 

the least FMWG was recorded in treatment 5. Feed conversion ratio (FCR) of fingerlings fed 

with 50% and 75% replacement were not significantly (p > 0.05) different but was significantly 

(p < 0.05) different from those fed other diets. The highest value of FCR was recorded in 

treatment 3, while the least value was recorded in treatment 2. The specific growth rate (SGR) 

of fingerlings fed diets 3, 4 and 5 were significantly (p < 0.05) different. The highest SGR was 

recorded in treatment 2, while the lowest value was recorded in treatment 5. The study has 

proved that feather meal can successfully replace fishmeal up to 25% replacement level in the 

fish diet without compromising fish production.  

 

Keywords: Feather meal, Hydrolysis, Growth performance, Catfish, Fingerlings. 
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ABSTRACT 

The study tend to determine the physiochemical and bacteriological properties of sachet water 

produced in Damaturu metropolis. Five different sachet water were purchased within 24 hours 

of production and analysed, the bacteriological analysis were determined using EMB and 

colony characteristic. The results showed that, the microbial analysis on characterization on 

EMB and DCA agar medium, Salmonella species were presence in sample A, E. coli in sample 

B and D. physical parameters were within W.H.O limits with temperature 26.8-28.5oC, while 

pH value was determined using digital pH meter. Sample C and E with pH value 5.9-6.5, sample 

A, B with pH of 6.62, 6.74, and D with pH of 6.9. The pH values of Sample A, B, and D were 

within 6.5-9.5 range stipulated by WHO.   The chemical parameters were determined using 

AAS, the result showed that, concentration of Copper, iron and Aluminium 0.025mg/L, 

0.017mg/L and 0.022mg/L were recorded in sample D, 0.009mg/L of copper in sample B. 

0.005mg/L of Aluminium in sample E were also recorded. The concentration of chromium, 

lead and cadmium in the samples were found to be 0.00mg/L. In conclusion, some of the water 

sample were fit for human consumption and others are satisfactory, effort should be made by 

the manufacturers to still improve the quality of their products. Keywords: Sachet water, 

physicochemical parameters, bacteriological 
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ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the rumen characteristics and thermo physiological 

response of West African Dwarf goats fed pineapple waste and cassava peel concentrate in 

Anyigba, Kogi State. Twelve growing West African dwarf goats with average weight 4-

5±0.05kg and approximately 4-6 months of age were randomly allotted to four (4) dietary 

treatments with three animals per treatment in a Completely Randomized Design. The rations 

were 50% ensiled pineapple waste+50% concentrate, 60% ensiled pineapple waste+40% 

concentrate, 70% ensiled pineapple waste +30% concentrate and 80% ensiled pineapple waste 

+ 20% concentrate respectively. Rumen fluid was collected from the goats at the end of the 60-

days feeding trial. The data collected were pH, ammonia nitrogen, acetic acid, butyric acid, 

propionic acid and total volatile fatty acids (TVFA). Results obtained indicated that pH and 

butyric acid were significantly ( p<0.05) affected by dietary treatments. Protozoa and fungi 

count were significantly (p<0.05) influenced by dietary treatments with higher values in 60:40 

and 80:20 inclusion levels. Supplemented group fed 60:40 ration had the highest rectal 

temperature than other treatments. It can be concluded that the inclusion of pineapple waste 

supplements and cassava peel concentrate in the diets of West African Dwarf Goat has the 

potential for optimum rumen ecology with no detrimental effect on the health status of goats. 

Therefore, ensiled pineapple waste and cassava peel concentrate supplementation of inclusion 

level at 60:40 to 80:20 levels could be used as an alternative feed materials in the diet of growing 

WAD goats for improved rumen ecology. 

 

Keywords: Rumen, physiological Response, Pineapple, Cassava, WAD 
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ABSTRACT 

The study examined staff casualisation, promotion requirements and work environment as 

predictors of work-related stress among female bank employees in Ibadan. It adopted a 

descriptive survey research design. A total of seventy (70) female bank employees, selected 

using convenience sampling technique, participated in the study. They responded to “Work 

Stress Scales, a battery of four scales. The battery comprised of Section A, which centres on 

respondents’ socio-demographic information, and four other scales; Work Stress Questionnaire 

(WSQ, 21 items, r=0.94), Casualization Descriptive Questionnaire (CDQ) (12-items, r=.77), 

researcher-developed Bank Staff Promotion Requirements Assessment Scale (15-items, r=.86) 

and Work Environment Assessment Scale for Banks (15-items, r=.88). Three research 

questions were raised and answered in the study, and data was analysed using Pearson Product 

Moment Correlation and Multiple Regression Analysis. Results revealed that all the 

independent variables (staff casualisation, promotion requirements and work environment) 

were significant at 0.05 level of significance (.883**, 435** and -.742**) to the prediction of 

work-related stress among female bank employees. It also revealed the joint contribution of 

independent variables (staff casualisation, promotion requirements and work environment) on 

dependent variable (work-related stress) was significant (f (351.029) -= 8.597; R2= .920, 

R2=841, p<.05). About 84.1% variation was accounted for by the independent variables. Results 

also revealed that all of staff casualisation, promotion requirements and work environment were 

potent predictors of work-related stress. The most potent factor was promotion requirements, 

followed by staff casualisation, while work environment negatively correlated with work-

related stress. Based on the findings of this study, it was recommended that the most effective 

way of reducing work stress is to eliminate the stressors by redesigning the jobs. Also, that bank 

management should employee permanent staff and not based on casualization, promotion 

requirement should be easy and humane and banks should to create work environment where 

employees take pleasure in their work, feel safe and secured, to ensure a stress-free work life. 

 

Keywords: Staff Casualisation, Promotion Requirements, Work Environment, Work-related 

Stress and Female Bank Employees  
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ABSTRACT 

A good Water Distribution Network (WDN) should be able to detect pipe leaks immediately 

they happen to quickly curb the consequences of the leakage. Pipe leakage causes water 

wastage. Pipe leakage may also lead to water contamination. Water wastage may cause damage 

to the surrounding ground. About one-third of water supply systems in the world suffer a loss 

of forty percent of clean water due to undetected pipe leakage. If pipe leakages are promptly 

detected, repairs can be quickly done. This research aims to provide a new method for prompt 

pipe leakage detection to help reduce water losses and contamination due to pipe leakages. The 

WDN was modelled on the Environmental Protection Agency Network (EPANET) software. 

During an Extended period simulation for 6 hours, readings from the pressure sensors at all 

nodes of the WDN showed the transient pressures during normal operation of the WDN. A 

duplicate WDN was modelled with a leak scenario falsified. That is, leakages were introduced 

into the WDN. Extended period simulation was done for 6 hours and the transient pressure 

responses of the leaky-WDN were sensed and compared with the pressures at the nodes of the 

no-leak WDN. It was seen that there were reductions in nodal pressure at all nodes of the WDN. 

Since the only difference between the no-leak WDN and the leaky WDN are leakages, then the 

pressure reductions were as a result of the leak. Whenever there is a continuous reduction in the 

nodal pressure values of a WDN, there are leakages in that WDN. This approach provides a 

leakage detection tool that is competent enough to promptly detect pipe leaks. This study shows 

that Pressure driven analysis done in conjunction with leakage-scenario falsification is an 

effective method of creating a leakage detection tool. 

 

Keywords: Leakage detection, water distribution network, Leakage falsification, EPANET, 

Pressure sensor 
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ABSTRACT 

A newly green flocculant (HPQ) was synthesized utilizing a quaternary ammonium for 

effectively removal from wastewater. The structures of the flocculant was characterized using 

various methods, Fourier transform infrared spectroscopy, 1H nuclear magnetic resonance, and 

X-ray diffraction pattern to confirm the successful syntheses. This work aims to investigate 

flocculation behavior of HPQ in wastewater treatment containing bentonite clay, and the effects 

of flocculant dose and initial solution pH on flocculation performance.  Results showed that 

HPQ functioned well at a flocculant dose of 60 mg/L and pH ranging from 6.0 to 9.0.  

Furthermore, the charge neutralization and adsorption bridging played important roles in 

bentonite clay removal. In short, HPQ demonstrates great potential in water treatment in a safe 

and environmentally friendly or ‘green’ way 

 

Keywords: Bentonite, flocculation, hydroxyethyl cellulose (HEC). 
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ABSTRACT 

The total assets of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) were recorded at IDR 271.29 trillion 

in the first quarter of 2022. This figure is up 15.73 percent when compared to the same period 

last year. The driving force behind the increase in the assets of Bank Syariah Indonesia is 

financing and public fund collection. President Director of BSI Hery Gunardi said that the asset 

growth was fundamentally supported by an increase in the value of healthy financing, cost 

efficiency, and expansion of low-cost funds. Hery detailed, in the first quarter of 2022, BSI 

recorded a financing distribution of Rp 177.51 trillion or grew 11.59 percent yoy, with the 

composition of consumer financing growing 20.73 percent, micro financing growing 22.42 

percent, and pawning gold grew 8.96 percent. In addition, as of March 2022, BSI has distributed 

sustainable financial financing of Rp 48.25 trillion. This figure contributes about 27 percent of 

the total financing portfolio. Meanwhile, the acquisition of third party funds reached Rp 238.53 

trillion, growing by around 16.07 percent yoy. This achievement is the result of the 

implementation of BSI's seriousness in working on low-cost funds as a strategy that is 

consistently implemented in spurring growth. On the other hand, overall BSI Savings reached 

Rp 100.73 trillion or grew 15.48 percent. While the savings that are most in demand by the 

public are Wadiah Savings, namely savings that do not provide profit sharing or monthly 

administrative costs. Meanwhile, BSI's capital adequacy ratio or cash coverage increased 

significantly to 150.09 percent. In addition, BSI also continues to improve cost effectiveness 

and efficiency by improving operational costs (BOPO) to 75.35 percent. BSI's strategy from 

the start has focused on digitalization, both digitizing products and services to all its customers 

after the merger of three state-owned Islamic banks on February 1, 2021, and was able to drive 

BSI's profit growth and performance. In the first year, Bank Syariah Indonesia since the merger 

last year was able to carve a positive performance, with net profit reaching Rp3.03 trillion, up 

38.42 percent year on year (YoY). 

Keywords: Developments, Assets, Islamic Banks in Indonesia 
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ABSTRACT  

The term cyber. It is originated from Cybermatics, which is derived from Greek word Kuber 

meds. Cyber law is the area of love that deals with internets, relationships to technological and 

electronic elements, including computers, software, hardware and information systems. It is 

related to legal information and supervises the digital circulation of information, ecommerce, 

software and information security. 

Scope  

Cyber law has a narrow scope. It is associated with all areas of business which have a 

technological bend. 

It governs cyberspace. It governs Internet, but also electronic data. 

In India, there is no scope of cyber law in particular, but there is a scope in information 

technology law in India via the Information Technology Act 2000, which provides the cyber 

crimes and punishments there to. 

 Cyber law makes the electronic format legal. 

 It makes the electronic contracts legal. 

 Ease in the proceedings by authenticating signatures legally. 

 Cyber crimes that are listed in Indian cyber law are made punishable. 

 It had a broad concept of intermediary. 

 

The cyber attacks, which are most prevalent in India are:- 

 Social media extortions 

 Lottery frauds. 

 Movie piracy 

 Hacking. 

 

Keywords- cyber law, scope, cyberlaw attacks. 
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ABSTRACT 

Senotainia is a genus of satellite flies in the family Sarcophagidae. S. tricuspis are widespread 

from Middle East, West Balkan and Palaearctric area in Europe. The larvae and maggots of S. 

tricuspis are kleptoparasites and facultative internal parasitoids of adult honeybees and 

bumblebees. Adult prefer sandy areas, but often present at flowers and in bee-gardens.   

Senoteniasis is a miasma that occurs in worker bees during the summer. It has been noticed that 

S.tricuspis climbs on the roofs of the hive already in the morning and stays on them during the 

day as long as there is sunlight. The fly attacks the bees from the hive when they take off, when 

it bends the back of the body and lays the larva between the bee's head and thorax. It rarely 

occurs in drones, which is explained by their low activity and in the queen because she leaves 

the hive only at the time of mating and at the time of swarming. They feed on the hemolymph 

of the bee, which soon dies. The larvae of the third stage are 1 cm long, whitish in color, with 

pronounced segments on the body. They feed on the pectoral muscles and soft tissues of the 

abdomen. Before they transform into a puppet, the larvae can turn into another dead bee and 

eat its tissues. The mature larva leaves the beetles, crawls on the surface of the soil, and then 

crawls into the ground, where after 7 to 14 days it transforms into an adult fly.  Identification is 

by morphological characteristics of the findings of larvae in the thorax of the dead bee. They 

are most often found in the south of Serbia at the beginning of May to August, which depends 

on the climatic conditions. These are most often sporadic cases of infestation.   

 

Keywords:  Senotaınıa trıcuspıs, honey bee, Serbia 
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ABSTRACT 

Roadways are one of the significant important elements in infrastructure because they are 

characterized simply as the point of interaction between societies and people. Any country in 

the world needs to create roadways so that citizens and visitors can travel easily and smoothly. 

Mainly roadways have been the main source by which whole economies and societies have 

emerged and developed over the years. They also made a positive contribution to the 

distribution of ideas, cultures, languages, discoveries, goods, and services of having better and 

safer roadways. This study seeks to assess the application of recycled asphalt in roadways 

maintenance by comparing it to the current roadway maintenance procedures in terms of 

technical parameters in construction procedures, timelines …etc. Furthermore, the 

environmental and economical requirements are highlighted and explored. This will enable the 

study to identify the possible benefits of using recycled asphalt pavement in roadway 

maintenance. One of the benefits of using this construction material includes the economic 

benefits of saving on cost in material consumption, energy conservation in the processes, and 

environmental protection, which are imperative attributes in the development of sustainable 

human activities. However, other studies have indicated that asphalt has numerous 

disadvantages that should be considered before it can be fully adopted. Some of the challenges 

regard the technical aspects, mechanical considerations, and other quality concerns. . This 

implies that while recycled asphalt can be used as a sustainable material, there is a need to 

conduct an in-depth analysis to verify and quantify the effectiveness of the material, where the 

information is limited in the current literature. This study addresses the importance of using 

recycled asphalt with the integration of road maintenance procedures in the road network. This 

element is considered the main element of any national infrastructure development plan. The 

research aims to study and highlight the using recycled asphalt as a suggested sustainable 

method for road maintenance procedures. Therefore, the study elaborates on the historical use 

of recycled asphalt, its advantages, and disadvantages. Besides that, the maintenances process 

categories to ensure the suitable type that ensures the best quality of the network. Since roadway 
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pavement assessment is based on quality as well as different characteristics parameters such as 

rutting, cracking, pavement quality Index, and roughness. The realization of addressing the 

factors is an important matter to prevent any threats and challenges during the life cycle of the 

road network. This can be done by establishing a new implementing process such as using 

recycled asphalt in pavement rather than the traditional pavement. The new process may 

provide unique outcomes from environmental, social, and economic perspectives and dedicate 

policy and strategy to enhancing the quality of roadways. In addition to other parameters.  The 

selected case study for this research is the Dibba-Masafi E89 roadway in UAE where the 

research methodology is conducted by elaborating the current situation of the roadway 

performance and the conduct recycled asphalt as solution to ensure better performance. 

 

Keywords: Recycled asphalt, Roadway maintenance, Pavement Parameter, Condition Index, 

sustainability  
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ABSTRACT  

The purpose of this study is to determine the importance of financial statements in tax reporting. 

This research method uses literature study sourced from relevant books and journals. The results 

of the literature review in this study explain that financial statements are indispensable in tax 

reporting, where financial statements can be seen from the profits and losses of a company as 

well as for deductions made by the company to employees. In terms of tax reporting, if the 

financial statements are not significant, then the tax reporting will also not be significant in 

terms of withholding. Tax reporting refers to the financial statements provided by a company 

to the director general of taxes. If there are irregularities in the financial statements, the Director 

General of Taxes can conduct an audit of the company. This is done to prevent fraud in tax 

payments. Financial statements must be truly valid so that there are no errors that will harm the 

company and make it difficult for the company to make tax reporting. 

 

Keywords: Accounting, financial statements, and tax reports. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to explain how to manage receivables so as not to experience losses. 

This research method uses literature study sourced from relevant articles, books, and journals. 

The results of the literature review in this study explain that in a business, activities are 

commonplace. This is usually due to the limited purchasing power of consumers. The following 

are ways to manage activities to increase profits: (1) plan the number and collection of accounts 

receivable; (2) controlling the accounts receivable; (3) assessing efficiency in collection by 

calculating. The application of 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions) is 

also needed in business to reduce the risk of consumers not paying credit according to what has 

been determined. In addition to implementing 5C, steps are also needed to reduce bad debts, 

such as: (1) determining the amount of risk that will be incurred based on history; (2) consider 

the ability of the debtor; (3) conduct a selection of prospective consumers; (4) make a 

classification of each consumer. 

 

Keywords: accounts receivable, management, business. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to explain the method of recording and accounting cycles in 

regional financial accounting. This research method uses literature study sourced from relevant 

books and journals. The results of the literature review in this study explain that in regional 

financial accounting there are three accounting recording methods consisting of single entry, 

double entry, and triple entry. Single entry is rarely used nowadays, because single entry has 

several weaknesses, such as not being able to reflect real performance and not being able to 

provide more comprehensive information. Therefore, the double entry method was created to 

cover the weaknesses of the single entry method. Based on Minister of the Interior Regulation 

No. 12 of 2006, the local government accounting system has four processes, including 

accounting for cash disbursements, other than cash, cash receipts, and assets. The cycle in 

regional financial accounting is the same as the accounting cycle in general, only the flow is 

different. In regional financial accounting, after compiling the Balance Sheet After Adjustment 

(BSAA), you can immediately make a Calculation Report of the Regional Budget (CRRB). 

However, to facilitate the preparation of the report, after the BSAA is closed with a Closing 

Journal and immediately made a Cash Flow Statement, Statement of Changes in Equity and 

Balance Sheet. 

 

Keywords: Regional financial accounting, recording method, and accounting cycle  
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ÖZET 

Bu çalışma, Mardin/Kızıltepe ekolojik koşullarında, macar fiğ (MF) ile arpa’nın (A) farklı 

oranlardaki (%100MF, %100A, %75MF+%25A, %50MF+%50A, %25MF+%75A) 

karışımlarının silaj kalitesine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. İki yıl süre ile 

(2018/2019 ve 2019/2020 yetiştirme sezonunda) yürütülen çalışma, tesadüf bloklarında 

bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak dizayn edilmiştir. Materyal 

olarak Oğuz-2002 çeşidi Macar fiğ (MF) ve Altıkat çeşidi arpa (A) kullanılmıştır. Farklı 

oranlarda hazırlanan tohum karışımları markörle açılan sıralara elle ekilmiştir.  Yetiştirme 

dönemi boyunca deneme alanında görülen yabancı otlar elle alınmış olup, bitkiler solgunluk 

belirtisi gösterdikçe sulama yapılmıştır.  Hasat işlemleri, Macar fiğ’in tam çiçeklenme 

döneminde, arpa ise süt olum döneminde yapılmıştır. Hasat edilen her parselden alınan 1 kg 

bitki örnekleri,1-2 saat gölgede soldurulduktan sonra gofrajlı poşetlere konularak Lavion marka 

vakum makinesi ile içinde hava kalmayacak şekilde vakumlanmıştır. Hazırlanan silaj örnekleri, 

ışıksız ortamda 60 gün boyunca fermantasyona bırakılmıştır. 60 gün sonunda açılan silaj 

örneklerinde pH, kuru madde oranı (KM), ham protein oranı (HP), ham kül oranı (HK), fleig 

puanı, nispi yem değeri (NYD), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve nötr deterjanda 

çözünmeyen lif (NDF)oranları belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; pH 3.8-4.6, kuru 

madde oranı %28.75-33.85, ham protein oranı %10.4-19.7, ham kül oranı %7.15-8.45, fleig 

puanı 88.7-112.92, NYD 91.7-133.9, ADF oranı %32.8-43.5 ve NDF oranı %44.0-55.8 

aralığında tespit edilmiştir. Karışımda MF oranı arttıkça ham protein oranı ve NYD 

değerlerinde artış görülmüş olup pH, ham protein, ADF, NDF ve NYD değerleri açısından 

%75MF+%25A silaj karışım oranının önerilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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SILAGE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT HUNGARY VETCH (Vicia 

pannonica CRANTZ.) AND BARLEY (Hordeum vulgare L.) MIXTURES 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the effect of different mixture ratios of Hungarian vetch 

(HV) and barley (B) [HV alone (100%), B alone (100%), 75% HV + 25% B mix, 50% HV + 

50% B mix, and 25% HV + 75% B mix] on silage quality properties. The study was conducted 

in Kiziltepe district, Mardin province of Turkey during 2018-2019 and 2019-2020 growing 

seasons. The field trials were set up according to a split plot design with three replications. 

Oğuz-2002 variety of Hungarian vetch and Altıkat variety of barley were used in the 

experiments. Seed mixes were sown by hand in the rows opened with a marker. Weeds were 

controlled manually in the plots and the plants were watered when needed during both 

experimental years. Plots were harvested when Hungarian vetch was in full bloom and barley 

was in milk stage. Plant samples (1 kg) taken from each harvested plot were wilted in the shade 

for 1-2 hours. The plants were then packed in vacuum bags. The air in the bags was completely 

vacuumed and sealed by a vacuum sealer (Lavon). The prepared silage samples were stored in 

a dark room for fermentation. At the end of 60 days of fermentation, the dry matter content of 

the samples was determined. After 60 days of fermentation, pH, dry matter (DM), crude protein 

(CP), crude ash (CA), Fleig score, relative feed value (NYD), fiber insoluble in acid detergent 

(ADF), neutral detergent (NDF), and insoluble fiber (NDF) contents of the silage samples were 

determined. The pH of silage samples varied between 3.8 and 4.6. DM, CP, and CA ranged 

from 28.75% to 33.85%, 10.4% to 19.7%, and 7.15% to 8.45%, respectively. Fleig score was 

calculated between 88.7 and 112.92. NYD, ADF and NDF values varied between 91.7 and 

133.9, 32.8% and 43.5%, and 44.0 and 55.8%, respectively. It was determined that as the MF 

ratio in the mixture increased, the crude protein ratio and NYD values increased. Considering 

the pH, crude protein, ADF, PDF, and NYD values, it is concluded that a mixture of 75% MF 

+ 25% A should be recommended for silage in the region. 

 

Keywords: Hungarian vetch, barley, mixture, silage properties 
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ÖZET 

Bu çalışmada 2012-2021 yılları arasında Mardin ilinin tarımsal mekanizasyon göstergelerinin 

belirlenmesi amaçlanmış ve Mardin ilinin tarımsal mekanizasyon durumu incelenmiştir. 

Çalışma için Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerinden ve konu ile yapılmış çalışmalardan 

yararlanılmıştır. Çalışmada Mardin ilinin istatistiksel olarak traktör sayısı, tarımsal alet-

makineleri, tarımsal mekanizasyon düzeyi göstergeleri hesaplanarak özetlenmiştir. Ayrıca 

traktör ve tarım alet-makinelerindeki 10 yıllık değişim incelenmiştir. Hesaplanan göstergeler 

ile tarımsal mekanizasyon ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Mardin ilinin 2012 yılındaki 

toplam traktör sayısı 5016 adet olup 2021 yılında 6530 adede yükselmiş ve ortalama traktör 

gücü 33.73 kW’tan 41.75 kW’a yükselmiştir. Traktörlerde genel olarak 51-70 BG ve 70+ BG 

güç gruplarındaki traktör sayılarında önemli artışlar olmuştur. 2012 ve 2021 yılları verileri 

sırasıyla ortalama traktör gücü 33.73 kW ve 41.75 kW, işlenen alana düşen traktör gücü 0.52 

kW ha-1 ve 0.85 kW ha-1, 1000 ha alana düşen traktör sayısı 15.55 adet ve 20.56 adet, bir traktöre 

düşen işlenen alan 64.29 ha ve 48.61 ha olarak hesaplanmıştır.  
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MECHANIZATION LEVEL IN MARDİN PROVINCE OF TURKEY 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the agricultural mechanization indicators of Mardin 

province between the years 2012-2021 and the agricultural mechanization level of Mardin 

province was investigated. For the study, the data of the Turkish Statistical Institute and the 

studies on the subject were used. In the study, statistically the number of tractors, agricultural 

tools-machines, agricultural mechanization level indicators of Mardin province were calculated 

and summarized. In addition, the 10-year change in tractors and agricultural tools-machines 

was investigated. Evaluations about agricultural mechanization were done with the calculated 

indicators. The total number of tractors in Mardin province was 5016 in 2012, and it increased 

to 6530 in 2021 and the average tractor power increased from 33.73 kW to 41.75 kW. In 

tractors, there has been a significant increase in the number of tractors in the 51-70 HP and 70+ 

HP power groups in general. The data for 2012 and 2021 are respectively, the average tractor 

power was 33.73 kW and 41.75 kW, the tractor power per cultivated area was 0.52 kW ha-1 and 

0.85 kW ha-1, the number of tractors per 1000 ha was 15.55 and 20.56 and the cultivated area 

per one tractor was calculated as 64.29 ha and 48.61 ha. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Mardin ili tarımında kullanılan bazı tarım makinelerinin kullanım projeksiyonu 

hesaplanmıştır. Toprak işleme, ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat makinelerinin 2012-2021 

yılları arasındaki değişim oranları, projeksiyon katsayıları hesaplanmış ve projeksiyon 

katsayıları kullanılarak 2022-2031 yılları için hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada Türkiye 

İstatistik Enstitüsü verilerinden ve konu ile yapılmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Çalışmada 

kulaklı traktör pulluğu, diskli traktör pulluğu, diskli tırmık, kültivatör, traktörle çekilen hububat 

ekim makinesi, kimyevi gübre dağıtma makinesi, kombine hububat ekim makinesi, pnömatik 

ekim makinesi, atomizör, kuyruk milinden hareketli pülverizatör, motorlu pülverizatör, sırt 

pülverizatörü, ot tırmığı, biçer bağlar makinesi, traktörle çekilen çayır biçme makinesi, 

sapdöver-harman makinesi hesaplamaya dahil edilmiştir. Bu makineler için hesaplanan 

projeksiyon katsayıları sırasıyla %2.62, %2.09, %8.27, %2.59, %-4.05, %2.65, %5.34, %10.71, 

%4.89, %8.53, %10.83, %4.43, %1.39, %-7.35, %-1.95, %0.14 olarak hesaplanmıştır. 

İncelenen 16 adet tarım makinesi için hesaplanan projeksiyon katsayılarından 13’ü pozitif 

olarak hesaplanmış olup 2031 yılına kadar artacağı; traktörle çekilir hububat ekim makinesi, 

biçer bağlar makinesi ve traktörle çekilir çayır biçme makinesi için hesaplanan projeksiyon 

katsayıları ise negatif olarak hesaplanmış olup 2031 yılına kadar azalma olacağı sonucuna 

varılmıştır. 
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OF TURKEY 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was calculated of usage of some machines in Mardin province agriculture. The 

change ratios and projection coefficients of tillage, sowing, fertilization, spraying and harvest 

machinery for the 2012-2021 periods and calculations were made for the 2022-2031 period. 

Turkish Statistical Institute data and studies on the subject were used for the study. Moldboard 

type tractor plough, disc type tractor plough, disc harrow, cultivator, tractor-drawn seed drill, 

fertilizer broadcaster, combined seed drill, pneumatic seed drill, atomizer, pto-driven sprayer, 

motorised sprayer, knapsack sprayer, hay rake, binder, tractor drawn mover and threshing 

machine were included in calculations. The projection coefficients calculated for these 

machines as %2.62, %2.09, %8.27, %2.59, %-4.05, %2.65, %5.34, %10.71, %4.89, %8.53, 

%10.83, %4.43, %1.39, %-7.35, %-1.95, %0.14 respectively. 13 of the projection coefficients 

calculated for the 16 agricultural machines investigated were positive and it has was calculated 

that they will increase until the year 2031 while the projection coefficients for tractor-drawn 

seed drill, binder and tractor drawn mover were negative and it has been calculated that there 

will be a reduce until the year 2031. 
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ÖZET 

Yerfıstığı, dünya genelinde bir yağ bitkisi olarak değerlendirilmesine karşın ülkemizde çerezlik 

olarak tüketilmektedir. Oysaki yerfıstığı, yağ oranının yüksek olması nedeniyle (%45-55) 

ülkemizdeki yağ üretimini artırabilmek için değerlendirebileceğimiz önemli potansiyel yağ 

bitkilerinden biridir. Yağ ve gıda sanayinin taleplerini uygun yerfıstığı üretiminin yapılabilmesi 

için raf ömrü uzun oleik tip yerfıstığı çeşitlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma 

Adana ili Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait Doğankent Deneme 

Alanlarında ve Osmaniye Yağlı tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneme alanlarında 

ana ürün koşullarında (7 Nisan 2018- 9 Eylül 2018) bir yıl süreyle yürütülmüştür. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Parseller 5.0 boyunda 

4 sıradan oluşturulmuştur. Ekim sıklığı 70x20 cm olarak belirlenmiştir. Çalışmada, DA-101, 

DA-111, DA-112, DA-311, DA-312, DA-313, DA-402, DA-410, DA-HO8, HALİSBEY, NC-

7, AYŞEHANIM hat ve çeşitlerinde, meyve verimi(kg/da), bitki başına kapsül sayısı(adet), 

bitki başına kapsül ağırlığı(gr), 100 tane ağırlığı(gr), iç oranı (%), net verim (kg/dagibi önemli 

tarımsal özellikler incelenmiştir. Lokasyonlardan elde edilen verilerin birleştirilmiş analiz 

sonuçlarına bakıldığında denemelerde yer alan hat ve çeşitlerin dekara meyve verimi değerleri 

565.4- 408.2 kg/da, bitki başına meyve sayısı 44.5-25.7 adet, bitki başına kapsül ağırlığı 79.1- 

57.1 gr, 100 tohum ağırlığı 120.6-76.3 gr, iç oranı % 72.4-59.2, dekara net verim 393.5-281.1 

kg arasında değişim göstermiştir.  DA-HO8 hattının  lokasyonların net verim ortalaması 323.2, 

iç oranı 72,4 olelik/linoleik oranı 2.4 olarak bulunmuştur. DA-HO8 hattının net verim 

ortalaması ve iç oranı bakımından kullanılan standartların ortalamasından yüksek olması  

sebebi ile ümitvar hat olarak seçilmiştir. 

 

Anahtar kelime: yerfıstığı, çeşit,  hat, verim ve verim unsurları 
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ÖZET 

Siirt yöresi antepfıstığı yetiştiriciliğinin çok yaygın olarak yapıldığı bir bölgedir. Ürünün 

giderek değer kazanması nedeniyle her geçen gün yeni kurulan antepfıstığı bahçelerinin sayısı 

artmaktadır. Üreticiler için iyi bir gelir kaynağı sağlayan antepfıstığı tarımı uzun yıllar hatta 

yüzyıllar alan bir sürece yayılmaktadır. Bu sürecin iyi yönetilebilmesi için ilk bahçe tesisinde 

tekniğine uygun yöntemlerin uygulanması özellikle doğru anaç ve çeşit seçimi çok önemlidir. 

Antepfıstığı tarımında bahçe tesisi aşamasında bazı temel unsurlara dikkat edilmediği zaman 

yapılacak olan hataların telafisi çok zor olmakta, bu hatalar telafi edilmek istense de ciddi emek, 

zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Antepfıstığında bahçe tesisinin en önemli noktası 

olan doğru anaç ve çeşit seçimini yapabilmek için üreticilerin bu hususlar hakkında doğru 

bilgilere sahip olması gerekmektedir. Bir bahçe kurulurken yetiştiriciliğin yapılacağı arazinin 

toprak yapısı, besin elementi durumu, sulama durumu gibi kriterler dikkate alınarak anaç seçimi 

yapılmalıdır. Bu doğrultuda anaca en uygun olan çeşit belirlenmelidir. Seçilen çeşide uygun 

olarak da çiçeklenme zamanları birbiri ile aynı döneme gelen uyumlu bir tozlayıcı çeşidin 

bahçeye dikilmesi yüksek verim ve kaliteli ürün eldesi için son derece önemlidir. Siirt yöresinde 

yaygın olarak çerezlik çeşit olan Siirt çeşidinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bahçelerde büyük 

oranda kuru tarım uygulanmaktadır. Verim artışının sağlanması için yetiştiriciliğin artık sulu 

tarım şeklinde yapılması gerektiği net biçimde karşımızda duran bir gerçektir. Sulu tarım 

yöntemi ile yetiştiriciliğe yoğunlaşıldığı takdirde Siirt çeşidi için tercih edilmesi gereken anaç 

Buttum olmalıdır. Yapılan araştırmalar, Buttum üzerine aşılanan Siirt çeşidinde kök taç 

dengesinin en iyi şekilde sağlandığını, güçlü ve uzun ömürlü bir taç oluşumunun 

desteklendiğini, hastalık ve zararlı yönetimi açısından en iyi sonucun alındığını göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Antepfıstığı (Pistacia vera L.), anaç, çeşit, Buttum, Siirt çeşidi. 
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ROOTSTOCK and VARIETY SELECTION IN PISTACHIO 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Siirt region is a region where pistachio cultivation is very common. Due to the increasing value 

of the product, the number of newly established pistachio orchards is increasing day by day. 

Pistachio farming, which provides a good source of income for producers, spreads over a 

process that takes many years, even centuries. In order to manage this process well, it is very 

important to apply the appropriate methods in the first orchard plant, especially the right 

rootstock and variety selection. In pistachio agriculture, it is very difficult to compensate for 

the mistakes that will be made when some basic elements are not taken into account during the 

orchard establishment stage. In order to be able to choose the right rootstock and variety, which 

is the most important point of the orchard plant in pistachio, the producers must have the right 

information about these issues. When establishing a orchard, rootstock selection should be 

made by taking into account the criteria such as soil structure, nutrient status, irrigation status 

of the land where cultivation will be made. In this direction, the most suitable variety for the 

rootstock should be determined. It is extremely important to plant a compatible pollinator 

variety in the orchard, whose flowering times are in the same period, in accordance with the 

selected variety, in order to obtain high yield and quality products. Siirt variety, which is a nut 

variety, is widely cultivated in Siirt region. Non-irrigated farming is practiced in the orchards 

to a large extent. It is a clear fact that farming should be done in the form of irrigated agriculture 

in order to increase yield. Buttum should be the rootstock that should be preferred for the Siirt 

variety if it is concentrated on cultivation with the irrigated farming method. Studies show that 

the root crown balance is provided in the best way, a strong and long-lasting crown formation 

is supported, and the best results are obtained in terms of disease and pest management in the 

Siirt variety grafted on the Buttum. 

 

Keywords: Pistachio (Pistacia vera L.), rootstock, variety, Buttum, cv. Siirt. 
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ÖZET 

Meyvecilikte üretim tohumdan elde edilen çöğür anaçları ve klon anaçları ile yapılmaktadır. 

Tohumdan elde edilen anaçlarda büyük oranda genetik açılım görülmektedir. Bu sebeple çöğür 

anaçları ıslah çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Modern meyve 

bahçelerinin kurulması için günümüzde klonal anaçlar tercih edilmektedir. Klonal anaçlarla 

yapılan yetiştiricilikte bir örnek yapıda ağaç formu elde edilmektedir. Erken verime yatma, 

güçlü taç yapısı oluşturma, hastalık ve zararlılara dayanım, yüksek verim ve kaliteli ürün elde 

etme gibi avantajlar sağlayan klonal anaçlarla üretime başlamak sağlıklı ve uzun ömürlü meyve 

bahçelerinin kurulmasını sağlamaktadır. Son yıllarda klonal anaçlar, bodurluk mekanizmasına 

sahip olmalarından dolayı modern meyve bahçelerinin oluşturulmasında çok tercih 

edilmektedir. Bodur özellik gösteren anaçlar, bahçe tesisinden hasat aşamasına kadar 

yetiştiriciliğin tüm aşamalarında ve kültürel uygulamalarında üreticiye iş gücü, zaman ve para 

tasarrufu gibi önemli kolaylıklar sunmaktadır. Bodurluk mekanizması spur tiplerin seçimi, ara 

anaçlar, değişen ara anaç uzunlukları, budama, yaz budaması, kök budaması, bitki büyüme 

düzenleyicilerinin kullanımı, besin elementlerinin kullanımı, dal eğme, dal bükme ve bilezik 

alma işlemlerinin uygulanması ile en yaygın olarak da bodur anaçların kullanımı ile 

sağlanabilmektedir. Bodur anaçlardan daha yüksek verim elde edilebilmektedir. Geleneksel 

meyve yetiştiriciliğinde ağaçların klasik yüksek yapılı taç oluşturmaları dikimden hasada kadar 

olan tüm kültürel işlemler için çok emek, zaman ve harcamaya neden olduğu görülmektedir. 

Bu sebeple dünyada ve ülkemizde farklı anaç ve çeşit ıslahı programları ile yeni bodur anaçların 

elde edilmesi yönünde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bodurluk mekanizması genetik ve 

fizyolojik açıdan son derece karmaşık bir sahip olması nedeniyle hala bu alanda yapılacak yeni 

ıslah çalışmalarına ve programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bodur anaç, modern meyvecilik, bodur meyve yetiştiriciliği. 
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THE IMPORTANCE OF DWARF FRUIT GROWING AND DEVELOPMENTS IN IT 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Production in fruit growing is done with seedling rootstocks and clone rootstocks. A large 

percentage of genetic expansion is seen in rootstocks obtained from seeds. For this reason, 

seedling rootstocks are used for the purpose of breeding. Today, clonal rootstocks are preferred 

for the establishment of modern orchards. Uniform tree form is obtained in cultivation with 

clonal rootstocks. Starting production with clonal rootstocks, which provide advantages such 

as early yielding, strong crown formation, resistance to diseases and pests, high yield and 

quality product, ensures the establishment of healthy and long-lasting fruit orchards. In recent 

years, clonal rootstocks are highly preferred in the creation of modern orchards due to their 

dwarfing mechanism. Rootstocks with dwarf characteristics offer important conveniences such 

as labor, time and money savings to the grower in all stages of cultivation and cultural practices 

from the garden plant to the harvest stage. Rootstocks with dwarf characteristics offer important 

conveniences such as labor, time and money savings to the grower in all stages of cultivation 

and cultural practices from the orchard planting to the harvest stage. The mechanism of 

dwarfing is the selection of spur types, intermediate rootstocks, varying rootstock lengths, 

pruning, summer pruning, root pruning, the use of plant growth regulators, the use of nutrients, 

the application of branch bending and ringing, most commonly the use of dwarf rootstocks can 

be provided. Higher yields can be obtained from dwarf rootstocks. It is seen that the classical 

high crown formation of trees in traditional fruit growing causes a lot of labor, time and 

expenditure for all cultural processes from planting to harvest. For this reason, important studies 

are carried out to obtain new dwarf rootstocks with different rootstock and variety breeding 

programs in the world and in our country. Since the dwarfing mechanism has a very complex 

genetic and physiological structure, there is still a need for new breeding studies and programs 

in this area. 

 

Keywords: Dwarf rootstock, modern fruit growing, dwarf fruit growing. 

 

 

 

 

 

 

 

212



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

  

213



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARINA SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

ÇALIŞMALARININ ENTEGRASYONUNUN ÖNEMİ 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üy. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ (Orcid ID: 0000-0001-7901-5982) 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

 E-mail: sevgi.tokgoz@deu.edu.tr 

 

 

 

 

ÖZET 

Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye’de iklim değişikliğinden 

etkilenebilirlik alanlarını; su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda güvencesi, ekosistem 

hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık, doğal afet risk yönetimi ve insan sağlığı olarak 5 

grupta sınıflandırmaktadır. İklim değişikliğinin dünya için bir kısmı halen hissedilmekte olan 

teknik, ekonomik ve toplumsal açıdan ciddi sonuçlara yol açması beklenmektedir. Öngörülere 

göre 21. yüzyılda bulunduğumuz coğrafya da dahil bazı bölgelerde kuraklık ve kirlilik daha 

yoğun olarak hissedilecektir. Küresel iklim değişikliği sıcaklık, kötü hava kalitesi, aşırı hava 

olayları ve vektörel hastalıkları arttıran, su kalitesini düşüren ve gıda güvenliğini azaltan çok 

sayıda mekanizma yoluyla halk sağlığını doğrudan ve/veya dolaylı yoldan olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Doğal olarak bu durum, iklim değişikliği ile ilişkili sağlık etkilerinin 

tanımlanmasını ve değerlendirilmesini oldukça zorlayıcı ve karmaşık hale getirmektedir. İklim 

değişikliği ile mücadelede mevcut ve potansiyel olumsuz etkileri hafifletme önlemleri kilit 

faktör olmakla birlikte, sağlık üzerindeki etkilerin gelecekte artacağı ve bu etkilerin en aza 

indirilmesini sağlamak için uyum stratejilerinin geliştirmesinin gerekliliği açıktır. Bu noktada, 

Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) çalışmaları ideal bir araç olarak görülmektedir. Planlanan 

bir proje, program, plan, politika veya stratejinin bir nüfusun sağlığı üzerindeki potansiyel 

etkilerini ve bu etkilerin nüfus içindekini dağılımını belirli bir sistematikte yargılayan süreç 

olarak tanımlanan SED bağımsız bir yaklaşım olarak yürütülebileceği gibi Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) gibi diğer etki değerlendirme süreçlerine de entegre edilebilmektedir. 

Bu bağlamda, iklim değişikliği kaynaklı özellikle su kaynakları bazında çevresel sorunlar ile 

insan sağlığı ve yaşam kalitesine etkileri mevcut araştırma sonuçlarını içerecek şekilde çalışma 

kapsamında yer almaktadır. İlave olarak, iklim değişikliği bağlamında SED çalışmaları global 

ölçekte ve Türkiye özelinde değerlendirilmiş çalışma kapsamında iklim değişikliğinin 

potansiyel etkilerinin tahmininde global ölçekte uygulandığı üzere ülkemizde de adım adım 

SED stratejisinin uygulanmasının en uygun yaklaşım olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Su Kaynakları, Sağlık, Sağlık Etki Değerlendirmesi, 

Entegrasyon. 
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THE IMPORTANCE OF INTEGRATING THE HEALTH IMPACT ASSESSMENT 

STUDIES INTO CLIMATE CHANGE POLICIES 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan classifies the areas of 

vulnerability to climate change in 5 groups as water resources management, agriculture and 

food security, ecosystem services, biodiversity and forestry, natural disaster risk management 

and human health. Climate change is expected to lead to serious technical, economic and social 

consequences for the world, some of which are already felt. According to projections, drought 

and pollution will be felt more intensely in some regions, including our geography, in the 21st 

century. Global climate change can adversely affect public health directly and/or indirectly 

through numerous mechanisms that increase temperature, poor air quality, extreme weather 

events and vectorial diseases, decrease water quality and reduce food safety. Naturally, this 

makes the identification and assessment of health impacts associated with climate change very 

challenging and complex. While existing and potential mitigation measures are key factors in 

the fight against climate change, it is clear that the impacts on health will increase in the future 

and adaptation strategies are needed to ensure that these impacts are minimized. At this point, 

Health Impact Assessment (HIA) studies are seen as an ideal tool. HIA which is defined as the 

process that systematically judges the potential effects of a planned project, program, plan, 

policy or strategy on the health of a population and the distribution of these effects within the 

population, can be carried out as an independent approach or integrated into other impact 

assessment processes such as Environmental Impact Assessment (EIA). In this context, 

environmental problems caused by climate change, especially on the basis of water resources, 

and their effects on human health and quality of life are included in the scope of the study, 

including the current research results. In addition, HIA studies in the context of climate change 

have been evaluated on a global scale and in Turkey, and it has been determined that the most 

appropriate approach is to implement the HIA strategy step by step in our country, as it is 

applied on a global scale in the estimation of the potential effects of climate change. 

 

Keywords: Climate Change, Water Resources, Health, Health Impact Assessment, Integration. 
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1. GİRİŞ 

İklim, uzun bir süre boyunca ortalama alınan hava durumu olarak tanımlanabilir. Dünya'nın 

tarihinde iklim, buzul çağları ve sıcaklık dönemlerini içerecek şekilde birçok kez değişmiştir. 

Volkanik patlamalar, içsel ve güneşten salınan enerji miktarı gibi dışsal doğal nedenler 

dünyanın iklimini etkileyen başlıca faktörlerdir. Bununla birlikte, 18. yüzyılın sonlarından 

itibaren Sanayi Devrimi ile bağlantılı insan faaliyetleri ve fosil yakıtların kullanımı atmosferin 

bileşimini değiştirmeye başlamıştır (EPA, 2020). Oluşan değişim kaynaklı yağış 

dalgalanmaları, sıcaklık artışı ve su kıtlığı, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklar 

olarak gösterilmektedir (Ripple vd., 2019; World Economic Form, 2020). Önümüzdeki yıllarda 

aşırı atmosferik olayların, insan ve ekolojik sistemler üzerindeki etkisini daha da arttırması 

beklenmektedir (Liu ve Woo, 1996; Aerts ve Droogers, 2004; IPCC, 2013). İklim 

değişikliğinin dünya için bir kısmı halen hissedilmekte olan teknik, ekonomik ve toplumsal 

açıdan ciddi sonuçlara yol açması beklenmektedir. Öngörülere göre 21. yüzyılda 

bulunduğumuz coğrafya da dahil olmak üzere pek çok yerde bazı bölgelerde kuraklık ve kirlilik 

daha yoğun olarak hissedilecektir.  

Küresel iklim değişikliği sıcaklık, kötü hava kalitesi, aşırı hava olayları ve vektörel hastalıkları 

arttıran, su kalitesini düşüren ve gıda güvenliğini azaltan çok sayıda mekanizma yoluyla halk 

sağlığını doğrudan ve/veya dolaylı yoldan olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Doğal olarak 

bu durum, iklim değişikliği ile ilişkili sağlık etkilerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini 

oldukça zorlayıcı ve karmaşık hale getirmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede mevcut ve 

potansiyel olumsuz etkileri hafifletme önlemleri kilit faktör olmakla birlikte, sağlık üzerindeki 

etkilerin gelecekte artacağı ve bu etkilerin en aza indirilmesini sağlamak için uyum 

stratejilerinin geliştirmesinin gerekliliği açıktır. Bu noktada, Sağlık Etki Değerlendirmesi 

(SED) çalışmaları ideal bir araç olarak görülmektedir. 

 

2. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

İklim değişikliği insan sağlığını çok sayıda doğrudan ve dolaylı yolla etkileyebildiğinden bu 

etkilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi oldukça zor ve karmaşıktır (Smith vd., 2014; 

IPCC, 2012). İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerinde, ısıya bağlı hastalıklardan düşük gelirli 

ülkelerde artan yetersiz beslenme riskine kadar çeşitli olumsuz etkileri vardır. Alınabilecek 

herhangi bir hafifletme eyleminden bağımsız olarak insan popülasyonlarının bir dereceye kadar  
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iklim değişikliğine maruz kalacağını kabul ederek, Avrupa Çevre ve Sağlık Bakanlar 

Konferansı 1999  

senesinde, ülkelerin SED yaklaşımını popülasyonların ve toplulukların savunmasızlığını ve 

mevcut azaltma ve uyum seçeneklerini sürekli olarak gözden geçirerek geliştirmelerini tavsiye 

etmiştir (WHO, 1999). Bu tavsiye, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından desteklenen ve 

politika sektörlerinde halk sağlığını dikkate almayı amaçlayan Tüm Politikalarda Sağlık 

(Health in All Policies, HiAP) yaklaşımıyla uyumludur (Fox vd., 2019; Dreaves, 2016). Bu 

noktada SED, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini sistematik olarak 

belirlemek, ölçmek ve hastalığa özgü uyum önlemlerinin yanı sıra hafifletme önlemlerinin 

sağlığa yan faydaları hakkında bilgi vermek ve değerlendirmek için değerli bir araç olarak 

savunulmaktadır (Ammann vd., 2021). 

SED, bir projenin, programın, planın, politikanın veya stratejinin bir nüfusun sağlığı üzerindeki 

potansiyel ve bazen istenmeyen etkilerini ve bu etkilerin nüfus içindeki dağılımını sistematik 

olarak yargılayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Winkler vd., 2021). Uluslararası 

platformda SED çalışmaları bağımsız bir yaklaşım olarak yürütülebileceği gibi, çevresel etki 

değerlendirme (ÇED) gibi diğer etki değerlendirme biçimlerine de entegre edilebileceği 

belirtilmektedir (Harris ve Harris, 2011). Günümüze kadar iklim değişikliği kaynaklı SED 

çalışmalarında iki ayrı yaklaşım methodolojisi benimsenmiştir. Bunlar; 

1. Adım adım (aşamalı) SED çalışması: Temel anlamda aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır 

(Harris ve Harris, 2011; Brown vd., 2014);  

 eleme, 

 kapsam belirleme,  

 etkilerin değerlendirilmesi ve raporlama,  

 karar verme ve tavsiyeler,  

 değerlendirme, izleme ve takip. 

2. Araştırma odaklı SED çalışması: Politika ve teknolojik gelişmelerin toplum sağlığı üzerine 

etkilerinin incelendiği araştırma odaklı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir.   

Bu noktada bu iki SED çalışması arasındaki önemli bir fark, aşamalı SED çalışmasında tüm 

ilgili paydaşların katılımı gerekli görülürken, araştırma odaklı SED çalışması karar verme 

süreçleriyle bağlantılı olma eğiliminde olduğundan nadiren paydaş katılımını içermektedir 

(Anenberg vd., 2017; Buekers, 2015). 
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İklim değişikliğinin toplum sağlığı üzerindeki etkileri üzerine literatür çalışması olmakla 

birlikte, iklim politikalarına SED çalışmalarının entegrasyonu konusundaki literatür 

çalışmaları henüz yeni bir araştırma alanıdır. Ammann vd. (2021) tarafından yapılan araştırma 

sonucuna göre, iklim değişikliğiyle bağlantılı sağlık etkilerinin nicel değerlendirmesi iyi 

kurulmuş bir araştırma alanı gibi görünse de, belirli bir bağlamda iklim değişikliğinin 

potansiyel sağlık etkilerini sistematik olarak tahmin etmek için aşamalı SED yaklaşımını 

uygulayan az sayıda yayın olduğu görülmüştür. Bu durumun iklim etkilerini azaltma ve uyum 

önlemlerinin sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için sektörler arası işbirliğini 

güçlendirmede kaçırılan bir fırsata işaret ettiği belirtilmektedir. Araştırmada, iklim 

değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerde aşamalı SED kullanımını teşvik etmek için SED 

eğitim ve öğretim çabalarına acilen ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Aşamalı ÇED yaklaşımı, 

kapsayıcı ve çok disiplinli doğası, sağlığa bütünsel yaklaşımı ve çeşitli sağlık göstergelerini 

sistematik olarak ele alması nedeniyle kilit methodolojik yaklaşım olarak önerilmektedir 

(Brown vd., 2011; Diallo vd., 2017).  

Günümüze kadar gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, iklim değişikliği kaynaklı sağlık 

etkileri temel anlamda aşağıdaki şekilde verilmektedir.  

- hava kirliliği veya aşırı sıcaklıklarla ilişkili solunum ve kardiyovasküler hastalıklar, 

- gıda ve su kaynaklı hastalıklar, 

- akıl sağlığı, 

- yaralanma ve kazalar. 

Türkiye’de iklim değişikliğinin sağlık etkileri değerlendirildiğinde; aşırı sıcaklığa bağlı ölüm 

oranlarında artış; sıtma, kırım kango kanamalı ateşi, tularemi, tatarcık humması, layşmanyaz, 

şark çıbanı ve dengue gibi vektör kaynaklı hastalıklarda artış, kolera, tifo, paratifo, çocukluk 

çağı diyaresi ve ishal gibi su kaynaklı hastalıklarda artış; gıda zehirlenmesi gibi gıda kaynaklı 

hastalıklarda artış; akıl ve ruh sağlığı hastalıklarında artış; kanser, hipertansiyon, kalp-damar 

hastalıkları astım, nörolojik hastalıklar ve bozukluklar gibi kronik hastalıklarda artış; kronik 

bronşit gibi akut hastalıklar ve alerjik hastalıklarda artış olacağı beklenmekte olup mevcut 

durumda bu hastalıklara sahip olan insanların daha fazla etkileneceği belirtilmektedir (Şeker 

vd., 2020).  

Sağlık etkilerinin yanı sıra küresel bir endişe konusu haline gelen iklim değişikliğinin tarımsal 

üretim, gıda güvensizliği, insan sağlığı ve göç kalıpları üzerindeki olumsuz etkileri dünya  
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genelinde yaşanmaktadır (Arora-Jonsson, 2011). 2008’den beri her yıl ortalama 21,5 milyon 

kişi  

sel ve kuraklık gibi afetlerden dolayı göç etmek zorunda kalmaktadır. 2016 yılında gerçekleşen 

en büyük 10 göç hareketi iklim sebebiyle olmuştur. Bu göçlerden en çok etkilenen ülkeler 

Filipinler, Çin ve Hindistan’dır. Türkiye’de ise iklim ve afet sebebiyle son 10 yılda 275313 kişi 

göç etmiştir (UNDP Türkiye, 2019).  

 

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARINA SED ÇALIŞMALARININ 

ENTEGRASYONU KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR  

BM'in; Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi çeşitli girişimleri iklim eylemi 

çerçevesinde iklim değişikliği kaynaklı sorunları vurgulamaktadır (UN, 2016). İlişkili olarak 

Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye’de iklim değişikliğinden 

etkilenebilirlik alanlarını; su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda güvencesi, ekosistem 

hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık, doğal afet risk yönetimi ve insan sağlığı olarak 5 

grupta sınıflandırmaktadır (ÇŞB, 2011). 

İklim değişikliği mevcut sağlık sorunlarını daha da kötüleştireceğinden, popülasyonların iklim 

değişikliğine ve bununla ilişkili sağlık etkilerine karşı savunmasızlığının büyük ölçüde 

popülasyonların temel sağlık durumuna ve ayrıca sosyo-ekonomik, ekolojik ve politik 

faktörlere bağlı olacağı belirtilmektedir (Smith vd., 2014; IPCC, 2014; Patz vd., 2017). 

Etki değerlendirme metodolojileri, AB ve üye devletler düzeyinde uygulanmaktadır. Çevresel 

etki değerlendirmesine (ÇED) ilişkin ilk Avrupa yönergesi 1985'te kabul edilmiştir (CD, 1985). 

Ayrıca sosyal etki değerlendirmesi, sürdürülebilirlik değerlendirmesi ve kümülatif etki 

değerlendirmesi ile ilgili deneyimler de mevcuttur. Politikanın sağlık etkilerini değerlendirmek 

için yasal bir temel, Maastrict Antlaşması'nın (1993) 129. maddesinde ortaya çıkmış ve 

Amsterdam Antlaşması'nın (1997) 152. maddesinde yer almıştır. Halk sağlığı ile ilgili 129. 

Madde’ye göre, “sağlığın korunması, Topluluğun diğer politikalarının kurucu bir parçasını 

oluşturur”. Ancak, bu madde ile mevzuatın uyumlu hale getirilmesi zorlu bir süreç olduğundan 

üye devletlerdeki politikalar üzerinde çok az etkisi olmuştur. Sağlık doğal olarak politika 

oluşturmada dikkate alınan tek unsur değildir ve nihai kararlar bir dizi konuyu dikkate 

alacaktır. Karar verme aşamasında sağlığın ekonomik, çevresel, istihdam ve diğer hususlarla 

rekabet edeceği farklı hedefler arasında değiş tokuş yapılmasını gerektirebilir. Bunlar  
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arasındaki denge politiktir ancak gerçekçi bir amaç, diğer politik sektörlerin olası sağlık 

sonuçlarının en azından gözden kaçırılmamasını sağlamaktır. Bu  

şekilde, insanların sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz etkiler ortadan kaldırılabilir veya 

hafifletilebilir (Lock ve McKee, 2004). AB’de SED'in gönüllü statüsü, yasal bir temeli olan 

ÇED ve stratejik çevresel değerlendirmenin (SÇD) statüsüyle çelişmektedir (Harris ve Harris, 

2011; Cheng ve Berry, 2013). Türkiye’de olduğu üzere global ölçekte de sağlığın korunması 

ÇED mevzuatında tanımlanmakla birlikte, uygulamada sağlık hususlarının sürece dahil 

edilmesinde çok az şey başarılmıştır. ÇED çalışmalarında toplum sağlığına etkilere ya yer 

verilmemekte ya da kirletici seviyeleri gibi teknik konularla sınırlı kalmaktadır. Bununla 

birlikte ÇED çalışmaları kapsamında çalışanların ve toplum sağlığı ağırlıklı olarak faaliyetin 

hazırlık, işletme ve kapanış dönemleri itibariyle risk değerlendirmeleri kapsamında yine 

nispeten dar bir çerçevede ele alınabilmektedir. Bu noktada global ölçekte ÇED, SÇD veya 

diğer etki değerlendirme süreçlerinin nüfus sağlığında doğrudan ilgisi olmayan kurumlar 

tarafından sahiplenilmesi, sağlık sorunlarının etkin entegrasyonunun önünde bir engel olarak 

görülmektedir (Lock ve McKee, 2004).  

Türkiye’de ÇED çalışmaları 1993’de yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanmıştır. Devamında global ölçekteki eğilimlere bağlı olarak 

kümülatif etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmaları üzerinde 

kapasite geliştirme projeleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili 

çalışmalar 2004 yılında İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla başlamış 

olup 2008 yılında Kyoto Protokolü’nün imzalanmasıyla ivme kazanmıştır. İklim değişikliğinin 

sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen ilk belge ise 2007 yılında hazırlanan İklim Değişimi I. 

Ulusal Bildirimi’dir (TİDUB, 2007). Ulusal ölçekte iklim değişikliğinin sağlık üzerine 

etkilerine değinen ilk belge ise 2010 yılında yayınlanan İklim Değişikliği 2010-2020 Ulusal 

Strateji Belgesi’dir (ÇŞB, 2010). İklim Değişiminin Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin 

Azaltılmasına İlişkin Ulusal Program ve Eylem Planı 2010 yılında başlatılmış ve 21 Ocak 2015 

tarihinde onaylanmıştır. Bu süreçte 2011-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti İklim 

Değişikliği Eylem Planı ile sektörel bazda (enerji, bina, sanayi, ulaştırma, atık, tarım, arazi 

kullanımı ve ormancılık) iklim değişikliğine uyum politikaları konusunda amaç ve hedefler 

belirlenmiştir (ÇŞB, 2012).  

İklim değişikliğinin etkilerine karşı toplum savunmasızlığını azaltma konusunda 

gerçekleştirilecek büyük ölçekli eylemleri desteklemek için ulusal ve uluslararası politika  
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çerçevelerine ihtiyaç duyulmasına rağmen yerel eylemlerin daha etkin sonuçları olduğu 

kanıtlanmıştır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde iklim değişikliğine karşı mevcut 

durumda ortaya çıkan ve çözüm getirilmesi gereken önemli ihtiyaçlar ve sorunlar; yüksek 

kalitede veri ve bilgi eksikliği, bilgilerin  

birleştirilememesi, bilimsel araştırmaların yetersizliği, proje üretme zorlukları, doğal afet risk 

yönetimi, sağlık ile iklim değişikliği bağının zayıflığı, iklim değişikliğinin geçim kaynaklarına 

ve insan sağlığına etkilerinin tespit edilmemesi, iklim bağımlı sektörlerde etkilerin belirlenmesi 

için kapsamlı modellere ihtiyaç duyulması, bu etkilerin belirlenmesi, ölçülmesi ve 

projeksiyonların yapılması dolayısıyla etkilenebilirlik değerlendirmelerinin netleştirilmesi 

olarak sıralanmaktadır (ÇŞB, 2011). 

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için sadece sağlık sektöründeki mekanizmaları değil, aynı 

zamanda politik sektörler arasındaki etkileşimi de araştırmak gereklidir. Avrupa SARS gibi 

büyük bir krizle karşı karşıya kaldığı durumlar dışında sağlık sorunlarını nadiren siyasi 

gündeme getirmektedir. 1992 Maastricht Antlaşması'ndan bu yana, AB'nin diğer sektörlerdeki 

politikaların sağlık üzerindeki etkisini dikkate alması istenmiştir, ancak sağlığın daha geniş 

belirleyicilerini göz ardı ederek genellikle dar, hastalık odaklı bir yaklaşımın benimsenmiş 

olması, sağlık konusunun katılım müzakerelerinde çok az rol oynamasına neden olmuştur. 

Daha geniş bir perspektiften bakılması durumunda ise SED çalışmaları sağlığı değerlendirmek 

için mevcut yasal temeli gözden geçirdiğinden politikaların etkisinin sağlığa zarar vermekten 

çok fayda sağlama olasılığını artırma potansiyeline sahip olacağı belirtilmektedir (Lock ve 

McKee, 2004). 

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı pek çok sağlık sorununa yanıt olarak, olası sağlık 

etkilerini ele alan ulusal, bölgesel ve yerel uyum ve azaltma önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır 

(Ammann vd., 2021). İklim değişikliği toplumun her kesimini etkilediğinden ve sağlık 

etkilerinin yönetimi hükümet seviyelerinde aktörler gerektirdiğinden, iklim değişikliğiyle ilgili 

hafifletme ve uyum önlemleri etrafındaki karar alma süreçlerine tüm paydaşları dahil etmek 

oldukça önemlidir. Bu nedenle, iklim değişikliği değerlendirmesi, uyum ve hafifletme 

süreçlerinde sektörler arası çok paydaşlı yaklaşımları aktif olarak teşvik etmeye ihtiyaç vardır 

(Patzh, 2008; Dannenberg, 2019). 
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4.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Suya ulaşım, sağlık sorunları, yoksulluk, gıda güvenliği, afete bağlı etkiler ve göç bir bütün 

olarak değerlendirildiğinde iklim değişikliği insan yaşamının her alanında zafiyetleri açıkça 

ortaya çıkmaktadır.  

İçme suyu sağlanması, gıda, zor durumdaki çiftçilere yardım, istihdam desteği, geçim 

kaynaklarındaki değişiklikler için destek, su güvenliği ve kuraklığa dayanıklılık dahil olmak 

üzere etkileri hafifletmek için eylemler gerekmektedir. Bu eylemlerin başarısı ilgili politikalara 

SED  

çalışmalarının entegrasyonu ile sağlanabilir. Bu durum, iklim değişikliği etkilerine karşı 

toplum savunmasızlığının azaltılmasında dolayısıyla direncin artırılmasında adil ve güvenilir 

yönetim programlarına ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. 

SED çalışmalarında ÇED çalışmalarında olduğu üzere aşamalı SED’in benimsenmesi daha 

sistematik bir yaklaşımla bilimsel veriler desteğinde değerlendirmelerin yapılabilmesine 

olanak tanıyacaktır. İlave olarak, SED çalışmalarına hastalık odaklı dar bir çerçeve yerine daha 

geniş bir perspektiften bakılması toplum sağlığına etkide bulunabilecek politikaların sağlık 

unsurunu da dikkate alarak geliştirilmesi durumunda bu politikaların etkisinin sağlığa zarar 

vermekten çok fayda sağlama olasılığını artırma potansiyeline sahip olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

İyi yönetilen su, sanitasyon ve hijyen, hastalık salgınları sırasında insan sağlığının korunması 

için kritik öneme sahiptir. Bu noktada, atık su yönetimi su stresinin artacağı bir dünyada 

gelecekteki su güvenliğinin sağlanmasında önemli bir bileşendir. Kentsel alanlardaki atık su 

yönetiminde kanalizasyon şebekeleri temel altyapı sistemlerindendir ve su kullanım 

alışkanlıklarındaki değişiklik, atık su toplama ve arıtma tesislerinin tasarım ve 

boyutlandırılması üzerinde doğrudan etkilidir. Kanalizasyon sistemleri günümüze kadar 

kentsel alanlarda toplum sağlığını koruma amaçlı yapılandırmalarının yanısıra çeşitli salgın 

hastalıkların tespitinde de kullanılmaktadır. Çeşitli enterik virüsler için erken uyarı 

sistemlerinin geliştirmesinde kullanılan kanalizasyon sistemlerinin takibi, halk sağlığının 

izlenmesinde ekonomik bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Kanalizasyon epidemiyolojisi 

ilk olarak evsel atıksu kullanılarak, tüketilen ve kanalizasyon sistemlerine atılan yaygın ilaç 

ürünleri hakkında epidemiyolojik veriler toplamak için oluşturulmuş ve o zamandan bu yana 

çocuk felci ve hepatit A virüsü için kanıtlanmış bir sicile sahip nüfus çapında bulaşıcı bir 

hastalık izleme aracı haline gelmiştir. Erken teşhis ve yerel tespit sağlamasına ilave olarak 

herhangi bir salgını izleme ve anlamada anahtar role sahip olan kanalizasyon sistemleri 

sağladığı bu avantajların yanısıra aslında en riskli ortamlardan birisinin de atıksular olduğunu 

göstermektedir. Çalışma kapsamında, salgın sırasında su tüketimi alışkanlıklarındaki 

dolayısıyla oluşan atıksu miktar ve kalitesindeki değişimlerin kanalizasyon sistemlerinin 

tasarım ve boyutlandırılmasına etkileri üzerinde parametreler bazında değerlendirme 

yapılmıştır. İlave olarak geçmişten günümüze salgın sürveyansı için bir platform ve hastalıkla 

mücadele için potansiyel olarak önemli bir halk sağlığı stratejisi olarak önerilen kanalizasyon 

sistemlerinin izleme çalışmalarında uygulanan yaklaşımlar değerlendirilerek izleme 

çalışmalarının dört ana bileşeni olan izlenecek parametre, ölçüm yeri, ölçüm sıklığı ve ve 

izleme süresi konularında teknik ve ekonomik önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda güncel 

bir konu olan COVID-19 için kanalizasyon sürveyansının kullanılmasına dair araştırma 

sonuçları da çalışmaya dahil edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Kanalizasyon Sistemleri, Tasarım, Halk Sağlığı, İzleme 

Çalışmaları 
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THE USE OF SEWAGE SYSTEMS IN MONITORING PUBLIC HEALTH 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Well-managed water, sanitation and hygiene are critical to maintaining human health during 

disease outbreaks. At this point, wastewater management is an important component in 

ensuring future water security in a world where water stress will increase. Sewerage networks 

are one of the basic infrastructure systems in wastewater management in urban areas, and 

changes in water usage habits have a direct impact on the design and sizing of wastewater 

collection and treatment plants. Sewer systems have been used in urban areas for the purpose 

of protecting public health, as well as for the detection of various epidemic diseases. The 

monitoring of sewage systems used in the development of early warning systems for various 

enteric viruses is considered an economical method of monitoring public health. Sewage 

epidemiology was originally created using domestic wastewater to collect epidemiological data 

on common drug products consumed and discharged into sewer systems, and has since become 

a population-wide infectious disease monitoring tool with a proven track record for polio and 

hepatitis A virus. In addition to providing early diagnosis and local detection, sewer systems, 

which have a key role in monitoring and understanding any epidemic, show that, in addition to 

these advantages, wastewater is actually one of the most risky environments. Within the scope 

of the study, the effects of the changes in the amount and quality of wastewater resulting from 

the water consumption habits during the epidemic on the design and sizing of the sewerage 

systems were evaluated on the basis of parameters. In addition, the approaches applied in the 

monitoring studies of sewage systems, which have been proposed as a platform for epidemic 

surveillance and a potentially important public health strategy for combating the disease from 

the past to the present, were evaluated, and technical and economic recommendations were 

made regarding the four main components of monitoring studies which are the parameter to be 

monitored, the measurement location, the measurement frequency and the monitoring period.  

In this context, research results on the use of a current issue, COVID-19, in sewage surveillance 

were also included in the study. 

 

Keywords: Wastewater, Sewage Systems, Design, Public Health, Monitoring Studies. 
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1. GİRİŞ 

Atık su yönetiminin, su stresinin artacağı bir dünyada gelecekteki su güvenliğinin 

sağlanmasında önemli bir role sahip olduğu kabul edilmiştir (OECD, 2012). İyi yönetilen su, 

sanitasyon ve hijyen, salgın hastalıklar sırasında insan sağlığının korunması için kritik öneme 

sahiptir (UN, 2020).  

Kanalizasyon sistemleri günümüze kadar kentsel alanlarda toplum sağlığını koruma amaçlı 

yapılandırmalarının yanısıra çeşitli salgın hastalıkların tespitinde de kullanılmaktadır. Çeşitli 

enterik virüsler için erken uyarı sistemlerinin geliştirmesinde kullanılan kanalizasyon 

sistemlerinin takibi, halk sağlığının izlenmesinde ekonomik bir yöntem olarak kabul 

edilmektedir. Erken teşhis ve yerel tespit sağlamasına ilave olarak herhangi bir salgını izleme 

ve anlamada anahtar role sahip olan kanalizasyon sistemleri sağladığı bu avantajların yanısıra 

izleme çalışmaları kapsamında temel bir takım zorluklara da sahiptir.  

 

2. ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ 

Atıksu bileşenleri temel anlamda evsel, endüstriyel ve tarımsal olarak sınıflandırılabilir. Atıksu 

aşağıdakilerden birinin veya birden fazlasının bir kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır 

(Corcoran vd, 2010). 

 karasu (dışkı, idrar ve dışkı çamuru) ve gri sudan (mutfak ve banyo atıksuyu) oluşan 

evsel atık su,  

 hastaneler dahil olmak üzere ticari kurum ve kuruluşlardan gelen su, 

 endüstriyel atık, yağmur suyu ve diğer kentsel yüzey akıntıları, 

 Çözünmüş veya askıda madde olarak tarım, bahçecilik ve su ürünleri atık suları. 

Kanalizasyon sistemleri kentsel alanlarda sadece evsel atıksuyun toplanarak uzaklaştırıldığı 

“ayrık kanalizasyon sistemi” veya atıksu ile yağmur sularının birlikte toplanarak 

uzaklaştırıldığı “birleşik kanalizasyon sistemi” olarak tasarımlanıp boyutlandırılabilmektedir. 

Ayrık kanalizasyon sistemi, arıtılacak atıksu miktarını azaltması, taşmaları önlenmesi ve 

yüksek hacimlerdeki yağış sularının kontrolünü daha iyi sağlaması nedeniyle günümüzde 

dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de ayrık sistem tercih 

edilmektedir. Ancak pek çok durumda bağlantı kontrolünün yapılmaması ve kentleşme sonucu 

geçirimsiz yüzeylerin artması nedeniyle ayrık sistemler iyi işletilememektedir (UN Water, 

2015). Bağlantı kontrolü kanalizasyon ve yağış sularının kendi boru hatlarına bağlanıp  
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bağlanmadığının kontrolüdür ve çoğu durumda yanlış bağlantı yapılabilmektedir. Yüzey 

sularına yasadışı bağlantı ise sanayileşmiş ülkelerde de  

karşılaşılan bir durumdur (UN Water, 2015; Levin vd., 2020). Kentleşmenin bir sonucu olarak 

geçirimsiz yüzey alanın artması ise, yağış sularının toplandığı yağmursuyu sistemlerinde iklim 

değişikliğinin de etkisiyle aşırı yüklenme sonucu kentsel alanda sel felaketlerine neden olmakta 

ve ülkemizde de son dönemde yaşadığımız üzere can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 

Kanalizasyon sistemlerinin bulunmadığı kırsal alanlarda ülkemizde yaygın olarak sızdırmalı 

veya sızdırmasız fosseptik yapılar kullanılmaktadır. Dünya genelinde ise; fosseptik yapılarının 

yanı sıra kimyasal tuvalet, kova tuvalet ve kuyu tuvalet alternatifleri kullanılmakta ve yoksul 

bölgelerde ise açık dışkılama yoluna gidilmektedir (StatsSA, 2017). Afrika'da yaklaşık her beş 

kişiden birinin, halk sağlığı açısından hastalığın yayılmasına katkıda bulunabilecek açık 

dışkılama yaptığı (Hickling, 2013) göz önünde bulundurulduğunda, herkes için yeterli ve adil 

sanitasyon ve hijyene erişim sağlamayı ve açık dışkılamayı ortadan kaldırmayı amaçlayan 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi SDG-6 2030 yılı hedefinin (WHO, 2014) oldukça iyimser bir 

tahmin olarak görülmektedir. 

Dünya çapında atık su arıtımında başarısız olunduğu bilimsel platformda kabul edilen bir 

gerçektir. Atık su ve dışkı çamurlarının çoğunlukla arıtılmaksızın alıcı ortama verilmesi 

hastalıkların yayılmasına neden olmakta ve sucul ekosistemlere zarar vermektedir. Örneğin, 

kirli suyun dünya genelinde deniz ve okyanuslarda ortaya çıkan oksijensiz ölü bölgelerin 

artmasında önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Kentsel nüfusun 40 yıl içinde yaklaşık 

olarak ikiye katlanarak, şu anki 3.4 milyardan 6 milyardan fazla insana çıkacağı 

öngörüldüğünden bu durum giderek artan bir şekilde küresel bir sorun haline gelmektedir. 

Ancak çoğu şehir, yaşlanma, yokluk veya yetersiz kanalizasyon altyapısı nedeniyle yeterli atık 

su yönetiminden yoksundur (World Water Council, 2012). 

 

3. SALGININ KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİNE ETKİSİ 

Dünya çapındaki son salgınlar ışığında, atık su toplama ve arıtma sırasında ortaya çıkan 

patojenlere maruz kalma riskine ilişkin artan bir farkındalık oluşmuştur. Virüs, büyük bir halk 

sağlığı sorunudur. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), grip, Ebola ve koronavirüs dahil 

olmak üzere çoğu zoonotik patojen vahşi yaşamdan kaynaklanmaktadır (Lahrich vd., 2021). 

Virüsler genel olarak 18-1500 nm arasında değişen mikroskobik patojenik ajanlardır, 

bulundukları ortamların pH'ına bağlı olarak yüzeylere adsorbe olma özelliğine sahip yüklü  

230



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

koloidal parçacıklardır (Lahrich vd., 2020) ve özellikle hayvan ve bakteri virüslerini içeren 

evsel ve kentsel atıklar nedeniyle su ve atık suda bol miktarda bulunmaktadırlar (Gantzer vd., 

1998). Virüsün katı parçacıklarla olan emici  

etkileşimleri, su ortamlarında, toprakta, kanalizasyon çamurunda ve diğer katı maddelerdeki 

davranışları, konsantrasyonları ve bunların su arıtma işlemleriyle giderilmesinde önemli 

etkilere sahiptir (Lahrich vd., 2020). 

Kanalizasyon sistemleri, bazı durumlarda SARS-CoV-2 gibi virüslerin havada yayılmasına 

neden olabilecek patojenik mikroorganizmaların öncüsü olacak şekilde tasarlanmıştır (Lahrich 

vd., 2020). Bu durum özellikle kanalizasyon akış hatlarında baca (kontrol ve yıkama bacaları) 

yerleştirilmesindeki zorunluluk nedeniyledir. Kanalizasyon mecralarında baca kullanma 

zorunluluğu temel anlamda mevzuat ve tasarım ve boyutlandırma kriterleri çerçevesinde 

aşağıdaki şekilde maddeler halinde açıklanabilir. 

- Kullanılan çapa bağlı olarak belirli mesafelerde baca kullanılması, 

- Kavşak noktalarına baca kullanılması, 

- Yıkama bacası kullanılması, 

- Hidrolik eğimin yüksek olduğu mecra geçkilerinde eğim azaltma (düşü) amacıyla baca 

kullanılması.  

Salgın dönemlerinde özellikle kapanma sürecinde yoğun nüfuslu kentsel alanlardan kırsal 

bölgelere gitme eğilimi kanalizasyon sistemlerinde azalan temiz su tüketimi kaynaklı oluşan 

atıksu debisindeki azalma sonucunda potansiyel katı birikimi ile atıksu toplama ve arıtma 

sisteminde kullanılmakta olan pompaların hasarına neden olabilir. Örneğin, COVID-19 

pandemi süreci öncesinde de kanalizasyon sistemleri için sorun olan tuvalet kağıtları ve 

mendillerinin yanısıra pandemi sürecinde ilave olarak tek kullanımlık koruyucu maskelerin 

kullanımıyla birlikte atıksuda daha fazla malzeme varlığı bildirilmiş (EFE, 2020; Reviejo, 

2020) bu malzemelerin kanalizasyon sistemlerini tıkayabilecek ve pompa istasyonlarını 

durdurabilecek büyük katı kütlelerinin oluşumuna katkıda bulduğu (Kessler, 2016; Korilin, 

2018) belirlenmiştir. İlave olarak yine az su tüketimi kaynaklı oluşan atıksuyun kanalizasyon 

şebekelerine geri dönüşünde hidrolik yükleme hızındaki azalma borudaki akış hızı ve atıksu 

doluluk oranı ile kanalizasyon şebekesinin ve kirletici konsantrasyonlarındaki artış ile de atıksu 

arıtma tesisinin tasarım kriterleri dışında çalışmasına neden olabilir ki bu durum muhtemelen 

sistemlerin verimli çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Su tüketimdeki azalma aynı 

zamanda sürdürülebilirliği arıtma tesislerinden gelen arıtılmış atık su boşaltımına bağlı olan  
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alıcı sucul ekosistemlerini etkileyebilecektir. İlave olarak, global ölçekte uygulama 

örneklerinin olduğu ülkelerde içme ve kullanma suyu amaçlı yeniden kullanım için yeraltı 

suyunun besleniminde ve peyzaj sulama gibi diğer kullanımlarda  

azalmaya neden olabilecektir. Salgın döneminde hijyen ve sanitasyon amaçlı aşırı su tüketimi 

ise kanalizasyon şebekesinin ve arıtma sisteminin kapasitesini zorlayabilecek bir durumdur. 

Bu tip sorunlarla baş edebilmek için, salgın dönemlerinde kentsel alanlarda su tüketim 

değişimlerinin incelenmesi ve sistemlerde yaşanan problemlerin tespit edilerek çözüm 

önerilerinin geliştirilmesi noktasında arge çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Dışkı yoluyla elimine edilen virüsün, geleneksel atık su arıtma tesislerinden tamamen 

uzaklaştırılamayan atık sularda bulunabileceği iyi bilinmektedir (Atangana, vd., 2021). 

Pandemi anestetik, antibiyotik, diüretik vb. belirli farmasötik ürünlere olan talepte önemli 

oranda artışa yol açmıştır. Farmasötik ürünlerin kullanımındaki artış (Dong vd., 2020) 

nedeniyle atıksu içeriğindeki konsantrasyonlarında artış olacağı ve halen kullanılmakta olan 

geleneksel/klasik arıtma yöntemlerinin bazı farmasötik bileşiklerin 

arıtılmasında/uzaklaştırılmasında etkisiz olduğu kanıtlanmış olduğundan (Soliman vd., 2007) 

bu kirleticilerin alıcı ortamlar olan su kütlelerine deşarjı öncesinde zarar verme potansiyellerini 

en aza indirmek için atık su toplama ve arıtma döngüsü boyunca arıtılmalarına yönelik arge 

çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Wigginton ve Boehm, 2020). Atık su arıtımı, 

askıda katı maddeleri, çözünmüş ve kolloidal haldeki organik maddeleri, besin maddelerini ve 

ağır metalleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Atık su arıtma derecesi, 

genellikle düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen deşarj standartları ve atık suyun nihai 

kullanımı ile belirlenir. Dezenfeksiyon prosesi kullanılmasına rağmen, arıtılmış atıksuda 

genellikle tüm virüslerin uzaklaştırılması gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle araştırmaların, atık 

sulardan ve ham sulardan dezenfeksiyon işlemine müdahale eden maddelerin en iyi nasıl 

uzaklaştırılacağına yönelmesi ve bu bağlamda güçlü alkali ortamın virüsler üzerinde yıkıcı 

etkisi nedeniyle pH'da artışa yol açan teknikler üzerinde odaklanılması Bitton vd. (1976) 

tarafından önerilmektedir. İlave olarak atıksu arıtımı sonrasında oluşan çamurunun yetersiz 

arıtılması veya bunlara maruz kalma, hastalığın yayılmasında rol oynar (Carr vd., 2004; UN, 

2020). Arıtma prosedürleriyle virüsün uzaklaştırılmasının yönetimi, örneklemenin 

koordinasyonunu ve senkronizasyonunu gerektirdiği ve arıtmanın etkinliğini doğru bir şekilde 

değerlendirmek için kantitatif virüs konsantrasyonu tespit yöntemlerinin geliştirilmesinin 

gerekliliği belirtilmektedir. Ancak gerek atık su ve gerek ise içme suyunda virüslerin tespiti,  
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hassas, yanlış pozitif sonuçlara dayanıklı ve tam otomasyona olanak tanıyan, hızlı ve ekonomik 

tüm gereksinimleri karşılayan bir yöntem henüz geliştirilmemiştir. Bunlara ek olarak, önemli 

ölçüde seyrelmenin olduğu su ortamında virüslerin saptanması için yöntemlerin 

uygulanmasında, çevresel matrisin analitik  

sonuçlar üzerindeki etkisi ve virüslerde mutajenik değişkenlik vb.’de dahil olmak üzere çeşitli 

engellerin ortaya çıkabileceği belirtilmektedir (Lahrich vd., 2020). Seyrelme etkisi özellikle 

birleşik kanalizasyon sistemleri için geçerli olmakla birlikte pandemi dönemi aşırı su tüketimi 

de bir diğer önemli faktör olarak değerlendirilir. Seyrelme etkisi dışında, dışkı ile kirlenmiş 

suda virüsler nispeten düşük miktarlarda bulunduklarından, virüs içeriğini belirlemeden önce 

analiz edilecek örnekleri yoğunlaştırmanın genellikle gerekli olduğu belirtilmektedir (Marzouk 

vd., 1979). Street vd., (2020) araştırmalarında kanalizasyon şebekesi tipinin SARS-CoV-2'yi 

algılama yeteneğini etkileyebileceğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, daha uzun çamur 

alıkonma süresi, ileri arıtma proseslerinin kullanımı ve dezenfeksiyon prosesinin ilavesi gibi 

arıtma süreci ve altyapısındaki değişiklikler arıtma maliyetlerinin artmasına neden olmakla 

birlikte arıtılmış suyun kalitesindeki iyileşme insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumlu etkiler 

nedeniyle fayda/masraf analizi çerçevesinde artı bir değer olarak kabul edilebilir. 

 

4. KANALİZASYON SİSTEMLERİNDE HALK SAĞLIĞI İZLEME 

ÇALIŞMALARI VE COVID 19 

Patojenler, patojen içeren insan ve hayvan atıklarından, hayvan çiftliklerinden ve hastane 

atıklarından veya geniş yayılımlı bir biyolojik olayın ardından yağmur suyu drenajından 

kaynaklanarak birleşik atık su sistemlerine girebilir. Patojenler (örn., Ebola virüsü ve SARS-

CoV-2) önemli bir sağlık tehdidi oluşturur ve bunların atık su sistemine girişi potansiyel olarak 

ciddi sağlık sonuçlarına neden olabilir. Bu nedenle, sanitasyon sistemleri yoluyla hastalığın 

potansiyel maruziyetini ve bulaşmasını değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Örneğin SARS-CoV-

2 ve RNA'sı vücuttan tükürük, balgam ve dışkı yoluyla atılması nedeniyle kanalizasyon 

sistemlerinde bulunabilir (Lahrich vd., 2020). Hastalık oluşumunda insanlar birincil kirletici 

ve ikincil alıcı olarak kabul edilir (Gantzer vd., 1998). İnsanlara viral bulaşmayı sağlayan 

birkaç potansiyel yol vardır. Bunlar; kontamine yüzeyin veya yeraltı suyunun ev içi kullanımı, 

kontamine suda banyo, enfekte deniz ürünlerinin tüketimi veya kontamine toprakta yetiştirilen 

ürünlerin kullanımı. Sonuçta temel sorunlardan biri, virüslerin kirli çevre suları ve  
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popülasyonlar arasında yayılmasıdır. Bu şekilde bir yandan su insanlar tarafından kirletilirken, 

diğer yandan su insanlar için bir enfeksiyon aracı haline gelmektedir (Lahrich vd., 2020). 

Çevresel kalıcılık, SARS CoV-2 gibi bir patojenin insan vücudu dışında hayatta kalabileceği 

sürenin uzunluğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla, ne kadar uzun süre hayatta kalırsa, 

enfeksiyona neden olma olasılığı o kadar artmaktadır. Çoğunlukla, sucul ortamdaki virüslerin 

akibeti üzerine yapılan araştırmalar, bu virüslerin çeşitli çevresel koşullar altında yüksek direnç 

gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır (Lahrich vd., 2020). Virüslerin kalıcılığı, hem ortam türünden 

(ör. yağış suyu, kentsel yüzey suyu, su, atık su) hem de ortamın fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinden (ör. sıcaklık, pH, nem, güneş ışığına maruz kalma ve yüzey türü gibi) ve ortam 

kompozisyonundan (paslanmaz çelik ve plastik 72 saat, karton 24 saat, bakır 4 saat) 

etkilenebilmektedir (Van Doremalen vd., 2020; Rzeżutka ve Cook, 2004; Thevenin vd., 2013).  

Kanalizasyon epidemiyolojisi ilk olarak insan atık suyu kullanılarak, tüketilen ve kanalizasyon 

sistemlerine atılan yaygın ilaç ürünleri hakkında epidemiyolojik veriler toplamak için 

oluşturulmuş ve günümüze kadar çocuk felci ve hepatit A virüsü için kanıtlanmış bir sicile 

sahip popülasyon çapında bulaşıcı bir hastalık için izleme aracı haline gelmiştir (Hart ve 

Halden, 2020; WHO, 2003). Atık su takibi, poliovirüs, norovirüs ve hepatit dahil olmak üzere 

çeşitli enterik virüsler için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde tarihsel olarak kilit role 

(Hovi vd., 2012; Smith vd., 2016; Tiwari ve Dhole, 2018) sahiptir. Mevcut COVID-19 

pandemisinde de, atık su takibi SARS-CoV-2 sürveyansı için bir platform ve hastalıkla 

mücadele için potansiyel olarak önemli bir halk sağlığı stratejisi olarak önerilmiştir (Mao vd.,, 

2020; Sharif vd., 2020 ). Zira, nüfus çapında veri elde etmek için her bireyi test etmeye çalışan 

ancak pratik olmayan, yavaş ve maliyetli olan yaklaşım (Hart ve Halden, 2020) yerine atıksu 

gözetim sistemlerinin kullanılması, sağlık sistemleri altyapısının, test sistemlerinin, kişisel 

koruyucu ekipmanların ve insan kaynakları kapasitesinin kısıtlı olduğu birçok düşük ve orta 

gelirli ülkede kritik öneme sahip olabilmektedir (Kavanagh vd., 2020; Martinez-Alvarez vd., 

2020). Bu nedenle, su bazlı epidemiyoloji aracılığıyla SARS-CoV-2 sürveyansı, emek yoğun 

ve maliyetli kişisel COVID-19 testlerini ve izlemelerini azaltacak geniş ölçekli taramayı 

mümkün kılmak için potansiyel tamamlayıcı ve uygun maliyetli bir yaklaşım olarak kabul 

edilmektedir (Mao vd., 2020; Brouwer vd., 2018; Hart ve Halden, 2020). 

Şiddetli akut solunum sendromu (SARS), SARS ile ilişkili koronavirüs (SARS-CoV) adı 

verilen bir koronavirüsün neden olduğu viral bir solunum hastalığıdır (Lahrich vd., 2020). 

SARS-CoV virüsü dışkı ile atılır ve enfekte kişinin dışkısında daha düşük konsantrasyonlarda  
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bulunur (Rusinol ve Girones, 2017). SARS-CoV-2, dünya çapında Türkiye, İspanya, Fransa, 

Kuzey Amerika, Hollanda ve Avustralya birçok şehirde atık suda başarıyla tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte virüsün 

kanalizasyondaki bulaşıcılığı ve vatandaşlara yönelik doğrudan tehdidi hakkında henüz pek bir 

şey bilinmemektedir.  

Günümüzde, kanalizasyondaki SARS-CoV-2'yi izleme çalışmaları, virüs yayılımını ve toplum 

salgınlarının ölçeğini haritalamak için kullanılmaktadır (Hart ve Halden, 2020). Atıksu arıtma 

tesislerine giren atık suyun verimli bir şekilde izlenmesinin, hem semptomatik hem de 

asemptomatik vakaları tespit ederek mevcut yaygınlık tahminlerini iyileştirebileceği öne 

sürülmektedir (Lodder ve Husman, 2020). Benzer şekilde, son araştırmalar, kanalizasyon bazlı 

koronavirüs gerçek zamanlı izleme çalışmalarının, enfeksiyon artışlarını mevcut bireysel hasta 

temelli testlerden 10 gün öncesine kadar tespit edebileceğine işaret etmektedir (UKCEH, 

2020). Topluluklardaki gerçek COVID-19 etkisinin çözümünü artırmak, yalnızca daha hızlı ve 

daha etkili önlemlerin uygulanmasına yardımcı olmakla kalmadığı aynı zamanda test edilen ve 

gerçek vakalar arasındaki boşluğu da kapatabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda 

kanalizasyonsuz sistemlerin de örneklenmesinin, SARS CoV-2 için araştırılması gereken 

toplum sağlığı sürveyansı için potansiyel olarak önemli bir araç olarak önerilmiştir (LaHue ve 

Alexander, 2018 ). 

SARS-CoV-2 için bugüne kadar fekal-oral veya su bazlı yollarla bulaşma vakası 

bildirilmemiştir ve bu yolla enfeksiyonun karantina sırasında veya tecrit altındayken olası 

olmadığı ileri sürülmüştür (Wu vd., 2020; Amirian, 2020). Bununla birlikte, ortak alanlar için 

durumun böyle olmayabileceği zira yoğun nüfuslu kentsel alanlarda ortak tuvaletler yaygın 

olduğu (Morella vd., 2008 ) ve ayrıca olası dışkı-oral bulaşma, aşırı kalabalık ve kapalı yaşam 

alanlarında artan bir risk oluşturabileceği belirtilmektedir (Wu vd., 2020). 

SARS-CoV-2 atık su testiyle ilgili belirli zorluklar da dahil olmak üzere, bir izleme aracı olarak 

atık suyu test etmenin karmaşıklığı iyi bir şekilde tanımlanmıştır (Mao vd., 2020; Kitajima vd., 

2020; La Rosa vd., 2020 ). Örneğin, mevsim değişikliği ve farklı iklim bölgelerinin atık su 

izleme çalışmalarında belirgin etkilere sahip olduğu ve atık sudaki SARS-CoV-2'nin 

kalıcılığını etkileyebileceği belirtilmektedir. Sıcaklık etkilerinin virüsün tespit edilebilirliğini 

etkileyebileceği ve COVID-19 yaygınlığının gereğinden az veya fazla tahmin edilmesine ve 

dolayısıyla halk sağlığı konusunda yanlış bilgilendirmeye yol açabileceği dolayısıyla bu tür 

faktörlerin dikkate alınması gerektiği Hart ve Halden (2020) tarafından vurgulanmaktadır.  
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Hastanelerden gelen atık suların izlenmesi, virüsün yayılması hakkında bir bilgi kaynağı 

olabileceği (Wang vd., 2020; Wu vd., 2020) ancak vakaların çoğunu temsil etmediği yalnızca 

toplumda bilinen ve geleneksel epidemiyoloji izleme sistemi tarafından zaten yakalanmış olan 

kısmını temsil edebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, belirli bir popülasyona hizmet veren 

atık su arıtma tesislerinin takibinin salgının geleneksel epidemiyolojik sürveyans tarafından 

yakalananların ötesinde ciddiyetini gösteren en iyi göstergelerden biridir. İlave olarak hastane 

atık suları genellikle yüksek düzeyde ilaç içerir ve COVID-19 salgını sırasında hastaların daha 

yüksek talebi nedeniyle konsantrasyonlarının ve çeşitliliğinin artması beklenir (Escher vd., 

2011). Bu ilaçlar kalıcı, biyolojik olarak biriken ve suda yaşayan organizmalar için tehlikeli 

olarak tanımlanmıştır ve yeni ortaya çıkan kirleticiler olarak kabul edilirler. Bu durum, atık su 

arıtma sistemlerinin tatlı su ekosistemlerine girecek olan bu ilaçların arıtılması için yeterli 

süreçlere sahip olmadığı bilindiğinden oldukça önemlidir. 

Bu çalışma kapsamında kullanılan literatür çalışmaları değerlendirildiğinde atık su bazlı izleme 

çalışmalarının virüslerin tanımlanmalarını, yaygınlıklarını, genetik çeşitliliğini coğrafi ve 

mevsimsel dağılımını ve etkileyen belirteçleri tahmin etme fırsatı sunduğu ve ayrıca bir 

topluluğa yeni bir virüsün ne zaman dahil olduğunun tespitine olanak tanıyarak klinik tanı 

öncesi erken uyarı sinyali ile önleyici tetbirlerin alınarak salgının yayılmasını önlemeye 

yardımcı olabileceği belirlenmiştir. İzleme çalışmaları ayrıca halk sağlığı ve müdalelerinin 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve salgın yönetimi konusunda starteji geliştirilmesine katkıda 

bulunan çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte atık su izleme 

çalışmalarında; 

- Vaka ile virüs düzeylerinin ilişkilendirilmesi, 

- Enfeksiyon sırasında virüslerin atılım oranındaki farklılıklar, 

- Genom stabilitesi, 

- Zamansal gecikmeler 

- Kanalizasyon sistemlerinde virüsün seyahat süresi, 

- Zaman içerisinde birden fazla atıksu sisteminin kullanımı (mevsimsel değişimle ilgili 

olarak özellikle birleşik kanalizasyon sistemlerinde, ya da aynı kanalizasyon sisteminde farklı 

zamanlarda farkı bireylerce su tüketimi kaynaklı) 

- seyrelme etkisi (çökelme kaynaklı atıksuda seyrelme, virüsün inaktivasyonu) 

- ölçüm sıklığı konusunda kararsızlık 

- ölçüm yöntemlerinin düşük verimliliği (konsantre numune kullanım zorunluluğu 
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- örnekleme değişkenliliği (tek ya da kompozit numune alımı) 

- düşük virüs konsantrasyonlarında hashas tespit analiz metotların eksikliği  

virüslerin tespit ve miktarını sınırlayabilecek etkenlerdendir. Bu zorluklara rağmen izleme 

çalışmalarını geliştirmeye yönelik çok sayıda çaba devam etmektedir. 

İzleme programları temel planlama ve yönetim araçlarındandır. İzleme çalışmaları 

programlarının oluşturulmasında 4 ana unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Bu unsurlar 

izleme programının amacına yönelik olarak aşağıda sıralanmaktadır.  

- İzlenecek parametre seçimi, 

- Ölçüm sıklığının belirlenmesi, 

- İzleme noktalarının belirlenmesi, 

- İzleme programının süresinin belirlenmesi. 

İzleme çalışmaları maliyet-zaman-emek yoğun çalışmalardır. Dolayısıyla, izleme 

programlarının oluşturulmasında bu unsurlar dikkate alınarak optimizasyona ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, ekonomik kısıtlamalar, insan kaynaklarının kıtlığı, kapasite geliştirme ihtiyacı, gerekli 

altyapının olmaması gibi nedenler izleme çalışmalarının önünde aşılması gereken engellerdir.  

İzleme programının amacına yönelik olarak izlenecek parametre seçimi konusunda genellikle 

sorun yaşanmaz zira yasal gereklilikler çerçevesinde belirlenmiştir. Ancak, izlenecek 

parametre virüs olduğunda durum karmaşık hale gelmektedir. Şöyle ki, Dünya Sağlık Örgütü 

Kasım 2021 itibariyle, Alfa, Beta ve Gamma tiplerinden beş SARS-CoV-2 varyantını 

listelemiştir. Xu vd. ise 2022 yılında gerçekleştirdikleri araştırmada kanalizasyonda sekiz 

SARS-CoV-2 varyantının (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, Lambda, Mu ve Kappa) 

gerçek zamanlı allelik tespitine yönelik test tasarımlarında >%90 hassasiyet elde etmişlerdir. 

Çalışmada Hong Kong'daki bir karantina otelinde klinik test sonuçlarından iki gün önce 

kanalizasyonda yeni ortaya çıkan Omicron varyantının gerçek zamanlı ayrımını sağlanmıştır. 

Araştırmacılar bu yeni alelik ayrım testlerinin, kanalizasyonda birden fazla SARS-CoV-2 

varyantını tespit etmek için hızlı, hassas ve özel bir yol sunduğunu ve mevcut kanalizasyon 

gözetim sistemlerine doğrudan entegre edilebileceğini belirtmektedirler. Dolayısıyla, hızla 

yayılan SARS-CoV-2 varyantlarının devam eden salgınlarını etkin bir şekilde kontrol etmek 

için, dünya çapında kurulmuş mevcut kanalizasyon gözetim sistemlerine hızlı varyant tespiti 

ve ayrım yöntemlerinin eklenmesine acilen ihtiyaç vardır.   
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İzlenecek parametrenin ölçüm sıklığı yine mevzuat kapsamında belirlenmiş olabilir ya da ilgili 

uzmanlarca izleme programının amaç ve hedefleri doğrultusunda saptanabilir. Ancak COVİD-

19 için ölçüm sıklığı konusunda da bir belirsizlik söz konusudur. Saatlik bazda kompozit 

numune alımı (Xu vd., 2022) uygulanan yaklaşımlardan birisidir. 

İzleme çalışmalarında izleme noktalarının belirlenmesi izlenecek sistem (yüzey suyu, yeraltı 

su gibi) özelinde, sistemin en iyi şekilde tanımlanmasına yardımcı olacak önemli bir unsurdur. 

Literatür kapsamında atıksu arıtma sistemleri, hastane ve enfekte hastaların toplu yaşam 

alanları ve banliyö bölgeleri pompa istasyon noktalarının izleme noktaları olarak kullanıldığı 

belirlenmiştir ancak kanalizasyon şebekesi içerisinde bölgesel izleme stratejisinin geliştirilmesi 

noktasında kanal hidroliği ve bağlantı noktalarını dikkate alacak şekilde optimizasyon 

çalışmalarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.   

İzleme programının süresi noktasında ise konu halk sağlığı olduğunda izleme çalışmalarının 

sürekliliği esastır. Bu durum daha öncede beliritildiği üzere erken uyarı ile halk sağlığı 

müdahelelerinin geliştirilmesi açısından önem kazanmaktadır.  

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Ulusal su kalitesi izleme ağının bir alt kümesi olarak kanalizasyon sistemleriyle halk sağlığının 

izlenmesi pandemi öncesi salgının yayılmasını önlemede erken uyarı sistemi olarak 

kullanılabileceği gibi pandemi sonrası senaryolarda toplum veya halk sağlığını değerlendirmek 

için kullanılabilir. 

Gelecekteki herhangi bir pandemiyi ve virüslerin insanlara bulaşmasını önlemek için uygun 

çevre yönetiminin gerekli olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, kanalizasyon sistemlerinde 

izleme çalışmalarının geliştirilerek şebeke özelinde optimize edilmesinde fayda vardır. 

COVID-19'dan öğrenilebilecek, hazırlıklı olma ve çevreye duyarlı olma ihtiyacıyla ilgili temel 

dersler vardır. Bu pandemi özellikle insanların sağlıklı bir çevre ile bağlantılı olduğunu 

hatırlamak için global ölçekte tüm insanlığa bir fırsat sunmuştur.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, spark plazma sinterleme (SPS) yöntemi ile üretilen Bor karbür (B4C) 

malzemelerin dignostik x-ışınları karşısındaki zayıflatma özellikleri incelenmiştir. Spark 

plazma sinterleme uygulaması 100°C/dk ısıtma hızıyla 1540 °C'de, 50 MPa basınç altında 

sinterleme süresi 7 dk olarak vakum ortamında gerçekleştirilmiştir. Numuneler 5x5x0.5 cm3 

boyutlarında üretilmiş ve kesilerek 2.5x2.5x0.5 cm3 numuneler hazırlanmıştır Numunelerin X-

ışınları karşısındaki zayıflatma özellikleri IEC EN 61331-1:2014 standardının “Dar Demet 

Koşulları”na uygun olarak hazırlanan geometride gerçekleştirilmiştir. X-ışını tüp pik voltajı 50 

kVp, 70 kVp ve 90 kVp olarak seçilmiştir. Bu tüp voltajlarında Bor karbür numunenin Lineer 

zayıflatma katsayıları (µ) ortaya çıkarılmıştır. Lineer Zayıflatma katsayıları ve malzeme 

yoğunluğundan hareketle numunelerin Kütle zayıflatma katsayıları (µm) elde edilmiştir. 

Ayrıca SpekCalc programı kullanılarak deneydeki X-ışını tüpünün 50 kVp, 70 kVp ve 90 kVp 

pik voltajları için enerji spektrumu ortaya  
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çıkarılmış ve ortalama enerji değerleri elde edilmiştir. Bu enerji değerlerinden hareketle Bor 

karbür numunenin teorik Kütle zayıflatma katsayısı XCOM bilgisayar programı yardımıyla 

bulunmuştur. Deneysel ve teorik olarak hesaplanan kütle zayıflatma katsayılarının birbirleriyle 

uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak Bor karbür numunenin 50 kVp, 70 kVp ve 90 kVp 

tüp pik voltajları için yarı-değer kalınlıkları ve onda-bir değer kalınlıkları hesaplanmış ve bu 

numunlerin medikal uygulamalarda radyasyon zırhı olarak kullanılabilirliği 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Spark plazma sinterleme, Bor karbür, Diagnostik x-ışını, lineer 

zayıflatma, radyasyon zırhlaması, yarı-değer kalınlık 
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RADIATION ATTENUATION PROPERTIES OF SPARK PLASMA SINTERED 

BORON CARBIDE (B4C) MATERIAL AGAINST DIGNOSTIC X-RAYS 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the attenuation properties of boron carbide (B4C) materials produced by spark 

plasma sintering (SPS) method against diagnostic x-rays were investigated. Spark plasma 

sintering application was applied at 1540 °C with a heating rate of 100 °C/min, under 50 MPa 

pressure, with a sintering time of 7 minutes in a vacuum environment. Samples were produced 

in dimensions of 2.5x2.5x0.5 cm3 then cut into the 2.5x2.5x0.5 cm3 sample sizes. The 

attenuation properties of the samples against X-rays were carried out by using the geometry of 

"Narrow Beam Conditions" of the IEC EN 61331-1:2014 standard. 50 kVp, 70 kVp and 90 

kVp X-ray tube voltages were applied as mentioned in the standard. Linear attenuation 

coefficients (µ) of the boron carbide sample were carried out for the applied tube voltages. 

Mass attenuation coefficients (µm) of the samples were obtained from the linear attenuation 

coefficients and material density. In addition, the energy spectrums and mean energy values 

were obtained for the 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages by using the SpekCalc 

program. The theoretical Mass attenuation coefficient of the boron carbide sample was carried 

out by using XCOM computer code. It has been determined that the mass attenuation 

coefficients calculated experimentally and theoretically are compatible with each other. In 

addition, half-value layers and one-tenth value layers of the boron carbide sample for 50 kVp, 

70 kVp and 90 kVp tube peak voltages were calculated and the potential uses of these samples 

was evaluated for medical applications. 

 

Keywords: Spark Plasma Sintering, Boron carbide, Diagnostic x-rays, Linear Attenuation, 

radiation shielding, half-value layer 
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1. INTRODUCTION 

Radiation shielding is one of the important issues in nuclear technology applications. Shielding 

materials can be vary according to radiation type and energy [1-4]. Usually, high dense 

materials (lead, tungsten) etc. were used for x-ray and gamma ray shielding whereas boron 

containing materials were used for thermal neutron shielding. Sometimes, more than one type 

of radiation in nuclear applications bring out which need to be used combination of shielding 

materials for each radiation type. Therefore, carrying out radiation shielding capabilities of the 

materials are essential to optimize shielding parameters.  

Boron carbide (B4C) is the third hardest known material after diamond and cubic boron nitride. 

Boron carbide is preferred in advanced technology applications such as defense, ballistics, 

aviation, aerospace and nuclear due to its superior properties such as high hardness, low 

density, high melting point, high elastic modulus, chemical stability, and high neutron 

absorption [5-7]. boron carbide is used as antioxidant in the refractory industry, abrasive in the 

lapping industry, armor in military vehicles, surface protector in corrosive environments, as 

well as control rods in nuclear reactors and for radiation shielding. Despite all these superior 

properties, the low fracture toughness and difficult sintering of boron carbide limit its usage 

areas. Therefore, studies aimed that sintering of boron carbide and increasing the fracture 

toughness by preserving its existing properties have increasing importance. Due to its high 

melting temperature, covalent bond structure and low self-diffusivity, sintering to high 

densities is only possible under high temperature and pressure. Therefore, there are some 

sintering methods for boron carbide. Hot pressing (2100-2200 °C, 40-60 MPa, 30-180 min.), 

Hot isostatic pressing (2000-2200 °C, 150-200 MPa, 30-120 min.) [8].  Spark plasma sintering 

method (SPS), which has come to the fore in recent years, has started to be preferred because 

of its advantages such as high sintering speed, low sintering temperature, and prevention of 

grain growth during sintering [9]. 

In this study, the radiation attenuation properties of boron carbide (B4C) materials produced by 

spark plasma sintering (SPS) method were investigated against diagnostic X-rays.  
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2. MATERIALS AND METHODS 

Boron carbide (B4C) was produced by spark plasma sintering (SPS) method. SPS experiments 

were carried out at 1540°C with a heating rate of 100°C/min, under a pressure of 50 MPa with 

a sintering time of 7 minutes in a vacuum environment. Samples were produced in dimensions 

of 5x5x0.5 cm3. Then they have cut into 2.5x2.5x0.5 cm3 pieces. Figure 1 shows the spark 

plasma sintered boron carbide samples. 

 

 

                             (a)                                                                           (b) 

Figure 1. Spark Plasma sintered Boron Carbide samples a) before and b) after cut. 

 

Experimental set up were prepared according to “narrow beam geometry” which were specified 

in EN 61331-1:2014 standards [10-12]. Figure 2 shows the experimental set up. Dynamic DRX  
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12-I type X-ray generator was used in the experiments. 20x20x0.6 cm3 lead plates which have 

a hole in the center and diameter of 2 cm were used as collimators. PTW 34069 type ionization 

chamber (6 cm3) was used as detector. ATOMTEX AT5350/1 Standard dosimeter was used as 

electrometer which is compatible with PTW 34069. 

 

 

Figure 2. Experimental set up for X-ray radiation attenuation measurement. 

 

Beer Lambert’s law (Eq. 1) was used for radiation attenuation in narrow beam conditions. 

                               𝐼 = 𝐼0𝑒−µ𝑥         (1) 

On Equation 1; 

I: Radiation Intensity with material 

I0: Radiation Intensity without material 

x : Material Thickness (cm) 

µ : Linear Attenuation Coefficient (cm-1) 
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Mass attenuation coefficients (µm) of the sample were determined by using linear attenuation 

coefficient and material’s density (ρ) as following Equation 2, 

µ𝑚 =
µ

𝜌
                                                                                       (2) 

 

Experimentally determined mass attenuation coefficients were compared with the theoretical 

mass attenuation coefficients which were carried out by using XCOM computer code [13]. 

Finally, half value layer (HVL) and tenth value layer (TVL) of the sample carried out by using 

Equation 3 and Equation 4, respectively. HVL is the material thickness which reduce the 

radiation intensity its half value whereas TVL reduce by 90% of incoming radiation intensity 

[3].  

    𝐻𝑉𝐿 =
0.693

µ
                                                                               (3) 

 

    𝑇𝑉𝐿 =  
2.303

µ
                                                                               (4)                     

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

X-ray spectra of the tube was figured out for the used x-ray generator in the experiments. 

SpekCalc program [14] was used to get x-ray spectra for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube 

voltages and given on Figure 3. 

 

Figure 3. X-ray spectra for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages. 
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Mean energy values of the spectra were also calculated by using SpekCalc program and the 

results were given on Table 1. 

 

Table 1. Mean energy values of X-ray tube for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages 

Tube Voltage (kVp) Mean Energy (keV) 

50 32,77 

70 39,87 

90 46,56 

 

Relative intensity values (I/I0) were carried out for different thicknesses of boron carbide 

samples for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages. Relative intensity-material thickness 

graphs were drawn by using Excel and given on Figure 4. The graphs were fitted exponentially 

to get linear attenuation coefficients for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages. Then mass 

attenuation coefficients were calculated by using linear attenuation coefficients and material 

density. Linear attenuation coefficients and mass attenuation coefficients of spark plasma 

sintered boron carbide for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages were given on Table 2. 

 

 

Figure 4. Relative Intensity-Material Thickness graphs of spark plasma sintered boron carbide samples for 50 

kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages. 
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Table 2. Linear attenuation coefficients and mass attenuation coefficients of spark plasma sintered 

boron carbide for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages. 

Tube 

Voltage 

(kV) 

Linear Attenuation 

Coefficient, µ 

(cm-1) 

Density, ρ 

(g/cm3) 

Mass Attenutaion Coefficient, µm 

(cm2/g) 

50 0,389 

2,36 

0,165 

70 0,354 0,150 

90 0,289 0,122 

 

Linear attenuation coefficients were decreased with increasing tube voltage. In addition, the 

results were compatible with the exponential distribution. Theoretical mass attenuation 

coefficients were calculated by using XCOM computer code. Experimental mass attenuation 

coefficients and theoretical mass attenuation coefficients has compared each other, and 

different percentages were given on Table 3. 

 

Table 3. Mass attenuation coefficients of spark plasma sintered boron carbide. 

Tube Voltage 

(kVp) 

Mass Attenutaion Coefficient, µm 

(cm2/g) 

 Experimental Theoretical 

(XCOM) 

Difference (%) 

50 0,165 0,182 9,63 

70 0,150 0,170 11,60 

90 0,122 0,163 24,80 

 

Experimental mass attenuation coefficients were in a good agreement with theoretical ones for 

50 kV and 70 kV tube voltages. The differences were about 10 %. On the other hand the 

difference on mass attenuation for 90 kV tube was relatively high. It could be the reason of 

peak on X-ray spectra for 90 kV. 

Half value layers and tenth value layers of spark plasma sintered boron carbide were calculated 

for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages. The results were given on Table 4.  
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Table 4. HVL and TVL values of spark plasma sintered boron carbide for 50 kVp, 70 kVp and 90 

kVp tube voltages 

Tube Voltage (kVp) Linear Attenuation 

Coefficient, µ (cm-1) 

Half Value Layer, 

HVL, (cm) 

Tenth Value Layer, 

TVL, (cm) 

50 0,389 1,78 5,92 

70 0,354 1,96 6,50 

90 0,289 2,40 7,97 

 

Usually, 2 mm lead or lead-equivalent materials were used to shield diagnostic X-rays [15]. 

HVL and TVL values of spark plasma sintered boron carbide relatively higher than commonly 

used lead or lead-equivalent materials. On the other hand, thermal neutron cross-section of 

natural Boron is 755 barn which is quite high value to absorb thermal neutrons [16]. Therefore, 

it could be said that main function of spark plasma sintered boron carbide is thermal neutron 

shielding. Furthermore, spark plasma sintered boron carbide can be used as supplementary 

shielding material for X-rays.  

 

4. CONCLUSIONS 

Diagnostic X-Ray radiation attenuation properties of the Spark Plasma Sintered Boron carbide 

was carried out for the first time. Linear attenuation coefficients, mass attenuation coefficients, 

Half value layers and Tenth value layers of the spark plasma sintered boron carbide were 

determined for 50 kVp, 70 kVp and 90 kVp tube voltages. The Mass attenuation values were 

compared with the theoretical values were carried out from XCOM computer code. Difference 

percentages were 9.63, 11.60 and 24.80 for 50 kV, 70 kV and 90 kV, respectively. For 50 kV 

and 70 kV experimental results were in a good agreement. For 90 kV there is a remarkable 

difference between experimental and theoretical results. HVL and TVL values show that Spark 

plasma sintered boron carbide could be the supplementary radiation shielding material for 

diagnostic X-rays. Since boron has the high thermal neutron capture capability boron carbide 

samples can be used for both thermal neutrons and x-ray radiation shielding applications. 
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ÖZET 

Nükleer teknoloji uygulamalarında düşük dereceli, orta dereceli ve yüksek dereceli atıklar 

ortaya çıkmaktadır. Düşük dereceli ve orta dereceli atıkların bertaraf edilmesine yönelik çeşitli 

uygulamalar mevcut olup bunların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine çalışmalar devam 

etmektedir. Diğer taraftan yüksek dereceli atıkların bertarafı için çeşitli planlamalar yapılmakla 

birlikte henüz genel kabul görmüş bir çözüm ortaya konulamamıştır. Bunun başlıca 

sebeplerinden biri bu atıkların yüksek aktivitesi ve uzun yarı ömre sahip olmalarıdır. Uzun 

ömürlü olan bu atıkların ömürleri ile orantılı olarak uzun süre boyunca doğa ve canlılar için 

güven teşkil edecek ortamlarda saklanması gerekmektedir. Bu bağlamda jeolojik ortamlar 

diğer alternatiflere göre ön plana çıkmaktadır. Jeolojik ortamların duraylılığı göz önüne 

alındığında güvenli depolama çözüm imkânını sunmaktadır. Örneğin, granitik veya kalın 

bazaltik sahalar düşük yeraltı su miktarları, ısı transferi ve derinliğe bağlı süreksizliklerin azlığı 

özellikleri ile potansiyel jeolojik ortamlar arasında kabul edilmektedir. Bununla birlikte 

kazılma zorluğu, tektonik olarak aktif sahalara  yakınlığı, derinlerde oluşabilecek kırıklardan 

yeraltı suyu sızıntısı, jeolojik ortamların çözülmesi gereken problemleri arasında yer 

almaktadır. Dünyada Yucca Dağı (ABD), Tournemire (Fransa) ve Forsmark (İsveç) gibi  
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yerlerde orta ve yüksek dereceli atıkların bertaraf edilmesine yönelik planlama ve çalışmalar 

yapılmaktadır. Türkiye nükleer teknolojiye geçiş sürecinde olan bir ülke konumunda 

olduğundan, orta ve yüksek dereceli atıkların bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların 

yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada orta ve yüksek dereceli atıkların bertaraf 

edilmesine yönelik Türkiye’deki potansiyel jeolojik ortamlar değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Nükleer atık yönetimi, yüksek dereceli atıklar, jeolojik ortamlar 
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EVALUATION OF THE POTENTIAL GEOLOGICAL ENVIRONMENTS IN 

TURKEY FOR NUCLEAR WASTE DEPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In nuclear technology applications, low-level, medium-level and high-level wastes occur. 

There are various applications for the disposal of low-level and medium-level wastes, and 

development and improvement studies are ongoing. On the other hand, although various plans 

have been made for the disposal of high-grade wastes, a generally accepted solution has not 

been established yet. One of the main reasons for this, is the high activity and long life of these 

high-level wastes. These long-lasting wastes should be stored in environments that will provide 

confidence on avoiding them from the nature and living things for a long time. So, geological 

environments have some advantages when they are compared to alternatives. The stability of 

the geological environments provides a safe storage solution for many years. For example, 

granitic or thick basaltic fields are considered among potential geological environments due to 

their low groundwater content, heat transfer characteristics, and lack of depth-related 

discontinuities. However, digging difficulty, nearness to tectonically active areas, underground 

water leakage from deep cracks are some the problems that need to be solved in the geological 

environments. There are some places to be considered for the disposal of medium and high-

grade wastes in places such as Yucca Mountain (USA), Tournemire (France) and Forsmark 

(Sweden) around the world. Since Turkey is a newcomer country to Nuclear Technology, it is 

essential to figure out the potential places which medium and high-level wastes could be 

deposited. In this study, potential geological environments in Turkey were evaluated for the 

disposal of medium and high-level wastes. 

 

Keywords: Nuclear waste management, high level waste, geological environment 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu tarihsel süreç içerisinde daima enerjiye ihtiyaç duymuştur. Enerji, toplumların temel 

ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkelerin gelişimlerinde oldukça önemli rol oynaması sebebiyle ayrı 

bir öneme sahiptir. Büyük bir hızla artan dünya nüfusu insanların enerji ve enerji türüne olan 

çeşitlilik gereksinimlerinde de beraberinde getirmiştir. Günlük yaşantımızda ihtiyaçlarımızın 

oldukça önemli bir bölümünü karşıladığımız, elektrik enerjisinin üretiminde klasik fosil yakıt 

santral teknolojilerinin kullanımı yerini doğalgaz, su, jeotermal, biyokütle ve rüzgar gibi temiz 

enerji santral teknolojilerine bırakmıştır. Ancak bahsi geçen bu kaynaklar zaman zaman temel 

ihtiyaçların karşılanmasında dahi yetersiz kalmış ve insanoğlu zamanla nükleer enerji 

kullanımı fikrini benimsemiştir. Nükleer enerji, ülkemiz gibi doğal enerji kaynakları nüfusuna 

ve ekonomik ihtiyacına oranla daha az olan ülkeler için ideal alternatif enerji türü olarak göze 

çarpmaktadır. 

Nükleer enerji, maddenin en küçük birimi olan atomun parçalanmasından (fisyon), 

birleşmesinden (füzyon) veya radyoaktif bozunum ile açığa çıkan enerji türüdür (Erden, 1990). 

Nükleer güç santralleri, nükleer reaktörde oluşan fisyon veya füzyon sonucunda açığa çıkan 

sıcak su buharını elektriğe dönüştüren tesislerdir (Murray ve Holbert, 2015). Nükleer enerjinin 

üretildiği bu tesisler ile ilgili en büyük endişe, nükleer bir kaza veya nükleer atıkların sebebiyet 

vereceği radyasyon yayılımıdır. Hatta bu endişe sebebiyle toplumların büyük bir bölümü, 

yaşadıkları ülkelerin enerji üretimi bakımında nükleer güç santraline ihtiyacı olmasına rağmen 

bu fikre karşı çıkmaktadır.  

Nükleer güç santrallerinde enerji üretildikten sonra meydana gelen atıklar, yakıt üretimi 

sırasında, reaktör çalıştırıldığında, kullanılmış yakıt işlendiğinde ve geri kazanılan atık reaktöre 

yeniden yüklendiğinde ortaya çıkmaktadır. Radyoaktif atıklar yalnızca nükleer güç 

santrallerinden kaynaklı oluşmazlar. Tıp faaliyetleri, sağlık sektöründeki radyoaktif ilaçlar, 

sanayi ve endüstri ürünleri de ciddi oranda atık üretmektedir. Nükleer güç santrallerine olan 

ihtiyaç ve bu santrallerin giderek artması, beraberinde nükleer faaliyet kaynaklı atıkların da 

giderek artmasına sebep olmaktadır. 

Nükleer atıklar, içerdikleri radyoaktivite miktarına göre düşük, orta ve yüksek seviyeli atıklar 

olmak üzere ayrılmaktadırlar. 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Yeniden işleme sonucunda 

oluşan ve fisyon ürünlerinin çoğunu içeren atık türü yüksek seviyeli atıklar (YSA)’dır. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) göre, yüksek seviyeli radyoaktif nükleer atıklar, 

radyoaktivite seviyesi düşene kadar depolarda saklanmalıdır. Düşük düzeyde zırhlama  
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gerektiren veya zırhlama gerektirmeyen ancak yine de tehlikeli maddeler içeren atıklar ise 

düşük seviyeli atıklar (DSA) olarak adlandırılmaktadır. Orta seviyeli atıklar (OSA) ise genel 

olarak düşük dereceli atıklar ile  

birlikte değerlendirilebilen, ancak onlara nazaran daha fazla tehlikeli madde içeren atıklardır. 

Orta ve düşük seviyeli radyoaktif nükleer atıklar, nükleer santrallerden atık bertaraf 

merkezlerine taşınması gereken, ancak taşıma işleminin oldukça riskli ve maliyetli olduğu 

atıklardır. Bu yüzden bunlar en fazla altı ay süreyle, nükleer santrallerde bulunan geçici 

depolama merkezlerinde depolanan atıklardır. Atık idaresinin temel amacı özellikle tehlike arz 

eden atığın emniyetli bir şekilde depolanmasının sağlanmasıdır. DSA ve OSA için uygulamada 

kullanılabilir genel kabul gören yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerin özeti ve uygulama 

esasları çizelge 1’de verilmiştir. Ancak YSA için henüz genel kabul görmüş bir uygulama 

mevcut değildir. 

 

Çizelge 1. Nükleer Enerji Santrallerinde Ortaya Çıkan Atık Türleri (Anonim-1). 

 

 

Nükleer teknolojideki son gelişmeler, beraberinde nükleer atıklarında depolanmasında da 

çeşitli uygulamaların ve bertaraf yöntemlerinin geliştirilmesine sebep olmuştur. Nükleer 

atıkların depolanmasında çeşitli özel yöntem ve ekipmanların kullanımın yanı sıra, doğal 

ortamların da kullanılabilirliğinin araştırılması son yıllarda ilgi çekici bir konu olarak göze 

çarpmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda giderek artan enerji ihtiyacımıza binaen inşaası hızlandırılan 

ve yakın zamanda tamamlanacak olan nükleer güç santralimizin üreteceği atıkların bertarafında 

ve depolanmasında yurdumuzdaki jeolojik ortamların bir ön değerlendirmesini yapmak, acil 

ihtiyaç durumunda daha hızlı karar verilip potansiyel sahaların seçimine katkıda bulunmak, 

detaylı çalışmalar için bir altlık oluşturarak potansiyel atık depolama sahaları için ön bir 

yaklaşım geliştirmektir.   
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2. NÜKLEER YAKIT ÇEVİRİMİ VE ATIK YÖNETİMİ 

Nükleer yakıtın çıkartılıp, işlenip, ömrünü tamamlamasına kadar geçen yaşam çevrimine 

“Nükleer Yakıt Çevrimi” denir. Yakıt çevriminin ön kısmı ve arka kısmı Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Nükleer Yakıt Döngüsü. 

 

Nükleer yakıt döngüleri, nükleer yakıtın nasıl çıkarıldığını, işlendiğini, kullanıldığını ve 

bertaraf edildiğini açıklamak için kullanılırlar.   

 

3. NÜKLEER ATIKLARIN JEOLOJİK ORTAMLARDAKİ BERTAFI 

Enerjiye olan ihtiyacın giderek artmasıyla birlikte, nükleer enerji faaliyetlerinin yaygınlığı da 

giderek artmaktadır. Nükleer enerjiye olan teveccühün artmasıyla buna bağlı atıkların da son 

zamanlarda giderek arttığı görülmektedir. Bu tür atıkların artması beraberinde bunların bertaraf 

sorunlarını da açığa çıkarmaktadır. Geçmişten günümüze nükleer atıkların jeolojik bertaraf 

çalışmalarına ilişkin bazı çalışmalar ve uygulanan yöntemler aşağıda özetlenmiştir. 

Dolgu yöntemleriyle atıkların toprağa gömülerek bertarafı basit, güvenli ve ucuz bir uygulama 

olarak görülmüştür. Atık sahalarına dair yapılan ilk çalışmalarda, sahanın hidrojeolojisi göz 

önüne alınarak radyoaktiviteyi iletmeyeceği düşünülen kil ve buzul tili gibi alanlar depo sahası 

olarak seçilmiştir. Fakat yoğun yağış rejimine sahip Amerika Birleşik Devletleri’nin 

batısındaki yerlerde bu yaklaşımın bertaraf için uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen 

alanlarda bulunan  
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çukurlar suyla dolmuş ve radyoaktif kirleticilerin bu çukurlardan onlarca metre uzağa taşındığı 

tespit edilmiştir (Carter vd., 1979; Foster vd., 1984). 

Radyoaktif atıkların sadece bir depolama (deponi) alanında depolanmasının tek başına yetersiz 

bir uygulama olacağı, bunların jeolojik ortamlarda uzun yıllar süresince canlı ve çevre sağlığını 

etkilemeyecek şekilde yalıtımlı ortamlarda depolanmaları gerektiğine dair öncü çalışmalar 

çeşitli araştırmalar tarafından irdelenmiştir (McCarthy, 1979; Northrup, 1980; Davis, 1982). 

Kalıcı depolamada gerekli güvenlik; saha jeolojisi, atık türü ve bunlar arasındaki ilişkiyi 

değerlendiren saha analizi ile belirlenmektedir (Langer, 1989). 

DSA’ların, büyük miktardaki tehlike oluşturmayan evsel atıklarla birleştirilip karıştırılmak 

suretiyle oldukça düşük geçirgenliğe sahip kayalarda, eski taş ocaklarında ve kil ocaklarında 

depolanabileceği ve bunların yer altı suyuyla temas etmemesi gerektiği fikri sunulmuştur 

(Chapman ve Williams, 1987). Rogers (1994) yine DSA’lar için jeolojik ortamlardaki yer altı 

ve yerüstü depolarında kısa dönemde kirlenmenin ilerlemesini engelleyen beton bariyerlerin 

kullanımını önermiştir. OSA için de DSA için kullanılan yöntemlerin genel olarak 

uygulanabilirliği söz konusudur. 

YSA’ların depolanmasında jeolojik ortam olarak buzul katmanları, derin deniz yatakları, kurak 

ve ıssız adalar önerilmiştir. Önerilen bu ortamların bazı avantajlarının yanında yüksek maliyet, 

olumsuz iklim koşulları, buz dinamiğindeki belirsizlikler, sızıntı veya kaçak olması durumunda 

radyoaktif saçılım yoluyla sulanma gibi hatırı sayılır dezavantajlara da sahip oldukları tespit 

edilmiştir (Rahn, 1986). Morfeldt (1989) bakır kaplarla sondaj deliklerine sıkıştırılmış bentonit 

ile doldurularak konulan YSA’lar ilgili çalışmalar yapmıştır. En çok tercih yöntemin uygun 

jeolojik ortamlarda derindeki yer altı odalarında depolama yöntemi olduğu çeşitli 

araştırmacılar tarafından da kabul görmüştür (Bailieul, 1987; Eriksson, 1989). Horseman ve 

Volckeart (1996) derin jeolojik ortamlarda YSA’ların çoklu bariyer sistemleri ile desteklenerek 

depolanmasını önermiştir. Haskins ve Bell (1995) depolamada yerli kaya olarak bazaltı, Bonin 

(1998), ise şeyli değerlendirmiştir. Gibb (1999) ise YSA’ların granitik kayaçlarda 

depolanmasını incelemiştir. YSA’ların bu tür kayalarda derinlerde depolanmasının güvenli 

olabileceğini tespit etmiştir. 

Hangi tür nükleer atık olursa olsun jeolojik ortamlarda bunların depolanmasında kapsamlı bir 

jeolojik analiz ve değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Depolama için düşünülen 

sahanın jeolojik özellikleri, tekntonik duraylılığı, sismik aktivitesi, hidrojelojik özellikleri,  
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yağış rejimi yanında sahadaki yaygın jeolojik birimlerin fiziksel, kimyasal ve mekanik 

özellikleri de tüm  

ayrıntılarıyla ele alınmalıdır. Langer ve Heusermann (2001) depo sahasının jeoteknik 

duraylılık analizinin önemini belirterek sahaya ait kapsamlı jeomekanik modelin muhakkak 

oluşturulması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca depo sahasının düzenli kontrol ve 

izlenmesinin de büyük önem arz ettiği Morner tarafından belirtilmiştir (Morner, 2001). 

 

4. DÜNYADA YSA BERTARAF PLANLAMALARI 

Nükleer atık üreten ülkelere ait bazı jeolojik bertaraf örnekleri Çizelge 2’de, nükleer atık 

planlanması yapan ülkeler ve bunlara ait planların özeti ise Çizelge 3’de görülmektedir.  

Çizelge 2. Çeşitli Yakın Yüzey ve Derin Jeolojik Bertaraf Örneklerinin Oluşum Sebepleri 

(Anonim-2). 

 

 

Günümüzde yüksek seviyeli nükleer atıkların depolanması için genelde tüm ülkelerde 

uygulanan yöntem, depolama havuzu ve kuru depolama tesisi yöntemidir. Ancak her iki 

yöntem de atıklar için kesin bir çözüm yöntemi değil, geçici depolama sistemleridir. 

Ülkemizde radyoaktif atık yönetimi ve depolama tesislerine ilişkin yasal düzenleme 2690 sayılı 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Kanunu'nun 4. Maddesi (f)  Bendinde TAEK’in 

sorumluluğundadır. Belirtilen yasal yetkiler çerçevesinde, TAEK Çekmece Nükleer Araştırma 

ve Eğitim Merkezi bünyesinde düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıklar işleme ve geçici 

depolama tesisi kurulmuş ve faaliyetine devam etmektedir. 
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Çizelge 3. Çeşitli Ülkelere Ait YSA Politikası ve Depolama Yöntemleri (Anonim-3). 
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4. TÜRKİYE VE YSA BERTARAFI 

Ülkemizde İstanbul Küçükçekmece’de DSA bertarafına yönelik uygulamalar mevcuttur.  

Ancak YSA bertarafına yönelik uygulama ve planlama bulunmamaktadır. Mevcut literatür 

çalışmalarından hareketle Türkiye’de YSA bertarafı için üzerinde çalışabilecek bazı sahaların 

ön değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmede milli güvenlik vb. unsurlarımıza ait güncel 

durumunun yanında, ülkemizin deprem, jeoloji kuraklık, nüfus, tarım ve rüzgâr haritaları gibi 

katalog bilgilerinden faydalanılmıştır. Bütün bu veriler ışığında İç Anadolu bölgesinde yer alan 

Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Aksaray, Karaman Konya ve Tuz gölü civarı gibi şehirlerimiz ve 

bölgelerimizde oldukça kapsamlı saha ve laboratuvar çalışmaları yapılarak, olası bir ihtiyaç 

durumunda potansiyel sahaların olabileceği öngörülmektedir. Önerilen yerlerdeki kurak iklim, 

rüzgâr rejimi, depremsellik açısından durağan lokasyonlar, içerilen jeolojik birimler 

bakımından elverişlilik. (Tüf, piroklastik ve/veya granitik birimler, tuz vb. kristalen kayalar) 

ve tehlike durumunda ulaşılabilirlik ve güvenlik unsurları gibi değişkenlerin hepsinin tekrar 

kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılarak nihai kararın yetkili mercilerce alınabileceği 

düşünülmektedir. 

 

5. SONUÇ VE ONERİLER 

Nükleer teknolojiye geçiş sürecinde olan Türkiye’de hali hazırda ODA ve YDA yönetimi için 

bir çalışma bulunmamaktadır. YDA bertarafında diğer ülkeler ile ortak hareket edilmesi ve bu 

konuda yapılan çalışmalara katkı sağlanması önem arz etmektedir. Mevcut anlaşmalar nükleer 

santralde ortaya çıkacak atıkların (özellikle YDA) geri alımı yönündedir. Ancak her ihtimali 

göz önünde bulundurmak ve daha ileri aşamaları düşünerek, YDA için potansiyel olabilecek 

sahaların araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir.  Belirtilen sahaların hem avantajlarının 

hem de dezavantajlarının bir arada olması bu sahalar üzerinde daha detaylı inceleme ve 

araştırma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sahalar ile birlikte yeni gelişmelerin 

takip edilerek yeni sahaların da potansiyel olabileceğinden hareketle sürdürülebilir bir çalışma 

sisteminin oluşturulması ülkemiz adına yararlı olacaktır. 
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ABSTRACT 

Autonomous vehicles are smart machines that integrate vehicle mechanics with information 

technologies, use advanced control systems, and are equipped with independent decision-

making capabilities by analyzing in-vehicle and environmental data. The main goal in the 

production of autonomous vehicles is to completely disable the driver's initiative and to manage 

the vehicle management by an artificial intelligence-based system. The rapid development of 

semi-autonomous and autonomous vehicles utilizing advanced machine learning and artificial 

intelligence techniques has brought with it some potential risks and security challenges. It 

becomes extremely important to analyze the constraints and risks related to smart 

transportation vehicles and to propose solutions to these risks by taking into account the 

characteristics of this extremely complex and variable environment. The article covers the 

determination of the problems that we can call the gray area in the development and usage level 

of autonomous vehicle technologies and suggestions for improvement. 
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INTRODUCTION 

Although autonomous vehicles owe their popularity to 21st century developments, their history 

goes back even further. The idea, first revealed at the 1939 New York World's Fair, is based 

on industrial designer Norman Bel Geddes' autonomous vehicle project. The first version of 

autonomous vehicles, introduced at the Futurama Exposition, included a highway system to 

guide self-driving vehicles. This concept, which was implemented in 1958, was developed by 

Japanese and German designers in the following years by adding computer and camera systems 

and increasing the speed of the vehicles. Shladover et al. were among the first to use the 

definition of autonomous vehicle in the literature [1]. 

Targeted in autonomous vehicles; It is the complete deactivation of the driver's initiative and 

the management of the vehicle by a system that we can also describe as autopilot. Only the 

route of the vehicle, the choice of places to get on and off, the choice of the route to be used, 

with the entertainment activities other than the vehicle administration, will be the person who 

is in the vehicle and has the authority to contact the vehicle. Thus, it is predicted that accidents 

that occur as a result of human errors such as drivers' fatigue, distraction, tendency to high 

speed and insomnia will be eliminated by autonomous vehicles [2]. In addition, it is expected 

to increase mobility for disabled and elderly individuals, reduce accidents, increase safety for 

pedestrians and cyclists, and reduce traffic and exhaust gas emissions [3]. 

Intelligent safety systems, increased automation, more connectivity and the pursuit of 

autonomous driving are all; rely on technology. As a result, it offers a suitable environment for 

potentially very risky cyber attacks. It seems likely that accidents are the result of cyber attacks 

[4,5]. Tool functionality, security, and privacy all depend on the operation and availability of 

interconnected components. Security by design is essential, and the need to address privacy is 

paramount during the development of these interconnected systems. Security should be an 

integral part of software and system design, not an afterthought. Malicious attacks should be 

anticipated and designed so that risk and impact can be minimized. 

The transparent design of components and systems often provides better assurance of 

technology as people can audit and plan. So any vulnerability can be detected more easily. The 

aim of the study is to identify the constraints and risks in autonomous vehicle technologies and 

offer solutions. Thus, it is ensured that the risks that we define as gray areas are minimized by 

determining the security risks of autonomous vehicles at the design stage. 
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In the second part of the study, information about autonomous vehicle technologies is given. 

In Chapter 3, the challenges and solutions for autonomous vehicles are presented. In the last 

section, the study is summarized. 

AUTONOMOUS VEHİCLE TECHNOLOGİES 

Autonomous vehicle technology works by processing real-time sensory data obtained from 

advanced hardware and software. Before moving on to how autonomous vehicles work, it is 

useful to look at which technologies are used. 

 

Figure 1. Autonomous Vehicle Technologies 

 

Radar: Radar obtains information about the distance, direction and speed of objects around 

the vehicle with radio waves. It is used to supplement other high resolution sensors that fail in 

bad weather conditions. Radar systems provide functionality in almost all weather conditions, 

but do not provide color or contrast and are of limited resolution, making it difficult to 

determine what type of object is in front of the vehicle [6]. 

Lidar: Lidar (Light Detection and Ranging) technology helps to produce environmental 

models that are projected on 3D maps by collecting geographic data. Lidar is used in solutions 

with shorter range than radar. High is what makes Lidar strong resolution, to identify objects 

more precisely in 3D and to better locate them. The disadvantages of lidars are that they are 

more expensive than other sensors and are adversely affected by weather conditions [7,8]. 

Cameras: used to detect a lane, obstacles, pedestrians and traffic signs. Autonomous vehicle 

cameras are usually placed behind the windshield. The data obtained from the cameras is 

processed by the computer software to define detailed information about the car's environment. 

In camera systems, a stereo camera is required to obtain reliable three-dimensional information 

[8]. Cameras  
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used in autonomous cars can be classified in several ways. Stereo cameras, on the other hand, 

have a significant impact on 3D vision, which is important for measuring object distance, which 

cannot be done with single-eye cameras [9]. Compared to sensors such as lidar and ultrasonic, 

cameras are both cheaper and complementary to other sensors. 

Ultrasonic Sensors: They are systems that send and receive sound waves at a much higher 

frequency than a human can hear with a very short sensing distance. Systems currently used as 

parking sensors in vehicles are ultrasound-based. These sensors warn of obstacles in the 

immediate vicinity of the vehicle. Shape perception is very low, but distance perception is very 

good at close distances. At the same time, it is not affected by conditions such as dust, mud, 

rain, which makes ultrasonic systems very suitable for use all over the vehicle. However, 

ultrasonic systems need the support of other systems over long distances. Sensors, GPS 

receivers and communication devices are auxiliary devices required for navigation and are 

control systems with the vehicle control panel. A comparison of some features of Camera, 

Lidar, Radar and ultrasonic sensors is given in Figure 2 [10]. 

 

Figure 2. Comparison of autonomous vehicle technologies 

 

Motion Control System: Another system is the “Motion control systems/actuators/mechatronic 

units” system, which evaluates all data in the vehicle and transforms it into action. The motion 

control system can be translated into our language as a system of mechatronic units. The data 

collected by the other systems in the vehicle are evaluated in this unit and it replaces the 

command calculation process in the main autonomous movements of the car. The vehicle's 

starting, stopping,  

271



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

accelerating, calculating the accident risk and revealing the movement capability are realized 

with the operations performed in this unit. In the operation of this unit, the mechanical part of 

the vehicle, the electronic circuits and the software, which we can also describe as the smart 

car management application in the system, work together. During the operation of this system, 

the autonomous vehicle determines its position according to the conditions by evaluating the 

instant data in the traffic and the instant developments while driving. 

GRAY AREAS AND IMPROVEMENT SUGGESTİONS 

As with every new technology, with the introduction of autonomous vehicles, There will also 

be some undesirable consequences. Some of the risks and challenges covered in the article; 

Vulnerabilities of algorithmic computer systems that are intuitively programmed to ensure the 

combination of software and hardware developed for use in autonomous devices, Cyber-attack 

in any way so that vehicles can continue to drive safely and successfully; Although it is claimed 

that it is very difficult for the software to be cyber-attacked, seized or used for malicious 

purposes, these smart vehicles can turn into a traffic monster on the roads or attack any target 

remotely with a bomb-laden attack using their autonomy and mobility features, or at a later 

stage. There will always be the risk of committing assassinations or committing social 

massacres by detonating weapons that are mounted to the vehicle without any driver inside the 

vehicle and that can be remotely controlled. In order to prevent the vehicles from being 

subjected to any kind of cyber-attack, data obtained from 2 separate satellites should be used 

to test whether these data are compatible and whether they have been changed[11]. 

Artificial intelligence systems of autonomous vehicles work non-stop to recognize traffic signs 

and road signs, detect vehicles, predict their speed, and plan the road ahead. Besides 

unintentional threats such as flash failures, these systems are vulnerable to deliberate attacks 

with the specific purpose of interfering with the AI system and disrupting security-critical 

functions. Examples of such attacks are adding paint to the road to mislead navigation, or 

adding a paste to a stop sign to prevent it from being recognized. These changes can cause the 

AI system to misclassify objects and then cause the autonomous vehicle to behave in dangerous 

ways. To improve artificial intelligence security in autonomous vehicles; Security assessments 

of AI components should be performed regularly throughout their lifecycle. Systematic 

validation of AI models and data will ensure that the tool behaves correctly when faced with 

unexpected situations or malicious attacks. 
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Considering the working principles of autonomous vehicles, sensors, radar, camera, signaling 

systems are still among the gray points that need to be resolved technologically, as this 

interaction will weaken at times, especially in snowy and foggy weather. For this purpose, the 

features that should belong to the smart camera systems to be recommended for autonomous 

vehicles are: 

 It should have an ultra-fast feature that will enable it to gain vision even in the worst 

conditions. It must be able to detect even the smallest movements of objects in real time, unlike 

ordinary optical cameras that cannot capture images due to bright light or pick out details in 

the dark. 

 It should be able to detect the change in light intensity between images recorded at 

nanosecond intervals and operate much faster than traditional video and store this data in 

smaller sizes. 

 In addition to being able to see very distant points such as optical cameras, it should be 

able to work without the necessary delay for analysis and processing time in other cameras. In 

this way, unexpected collisions that occur in just a few seconds can be prevented. 

 Normally, high-speed video cameras record 120 frames per second. This causes even 

very short images to create gigabyte files. The larger the file size, the lower the analysis speed. 

Therefore, by measuring the light intensity in each pixel for instant processing of visual data, 

the resulting data can be much lower. A camera system that does not record the entire area like 

a photograph will thus be able to process the data quickly. 

 It must have a processor that can instantly analyze the data flow in hardware. Being 

able to distinguish between objects in its environment, the processor gives autonomous vehicles 

more time to react to unexpected obstacles or other vehicles. 

In the traffic management system, in order for the cameras, radars, lidars, sensors, navigation 

systems and internet access in the autonomous vehicle to function in a healthy way, the radars, 

signaling systems, traffic lanes, and all kinds of road lines on the road route must have their 

own standards. It is necessary to have the ability and qualifications to communicate with the 

systems in the autonomous vehicle in a way that does not leave a blind spot. These systems 

must have a connection capacity that can work 24 hours a day, 7 days a week. Autonomous 

vehicles will not mean a value on their own, but together with the infrastructure that will 

support it. 
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Today, driverless vehicle technologies do not yet allow vehicles to be completely controlled 

by computers. Because, in order for driverless vehicle technologies to be used safely and 

effectively, traffic warnings and signs, road conditions, weather conditions, obstacles on the 

road, movements of other vehicles, cyclists, pedestrians and animals must be detected and 

followed. For this purpose, there is a need to instantly transfer the data collected by cameras, 

sensors and other devices on the vehicle and in the surrounding area to driverless vehicles. 

It will be possible to reach the reliable wireless communication service 5G technology for the 

24/7 uninterrupted internet and low-latency, instantaneous transfer of data in both paragraphs 

above. 

 

 

Figure 3. 5G technology components 

 

In Figure 3, Advanced Mobile Broadband and Very Low Latency Communication, which are 

the two main features offered by 5G technology, will meet the low latency and instant data 

analysis and transfer needs for the V2X umbrella protocol, which represents the entirety of 

autonomous vehicle technology and peripheral connections. In addition, the teraherz 

bandwidth used by the 6G technology, which has started to be developed, and the instant 

communication opportunity it provides will provide perfect speed for autonomous vehicle 

technologies. 
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CONCLUSION 

Autonomous vehicles, also known as driverless vehicles, are known as new generation vehicles 

produced with the latest technology. Thanks to these vehicles, current automobile habits are 

changing. Thanks to the systems of these vehicles, it is possible to make a journey without the 

need for people by sensing the environment and traffic. Autonomous vehicles, which 

automatically perform speed control as well as environmental and traffic investigations, are 

seen as the vehicles of the future since they do not pose any problems in the flowing traffic. 

Autonomous vehicles use a combination of high-tech sensors and cameras combined with 

cutting-edge software to process and understand the environment around the vehicle in real 

time. At this point, some limitations and difficulties arise for autonomous vehicles. With the 

study, it has revealed some risks to prepare autonomous vehicles for a smarter and safer future 

and offered solutions for them. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Şanlıurfa ilinde özel bir işletmede entansif koşullarda yetiştirilen İvesi 

kuzuların doğum ve sütten kesim ağırlığı kimi çevre faktörlerinin etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Doğum ve sütten kesim ağırlıkları ile bunlara ilişkin baba bir üvey kardeş 

yöntemine göre kalıtım derecesi ve tekrarlanma derecesinin tahmini yapılmıştır. Kuzuların 

cinsiyet ve doğum tipine göre doğum ve sütten kesim ağırlığının hesaplanmasında en küçük 

kareler yöntemi kullanılmıştır. Kuzuların cinsiyete göre ortalama doğum ağırlığı erkek 

kuzularda 5.28 ± 0.70 kg, dişi kuzularda ise 4.83 ± 0.70 kg olarak bulunmuştur. Aynı sırayla 

sütten kesim ağırlığı 24.15 ± 4.80 kg ve 21.86 ± 3.97 kg hesaplanmıştır. Doğum ağırlığı ve 

sütten kesim ağırlığı üzerine cinsiyetin ve doğum tipinin etkisi önemli olmuştur (P<0.01).  

Doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığına ilişkin kalıtım derecesi sırasıyla 0.19 ± 0.15 ve 0.14 

± 0.13 olarak hesap edilmiştir. Kuzuların ağırlıklarına ilişkin tekrarlanma derecesi 0.94 ± 0.08 

olarak tahmin edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İvesi, Kalıtım derecesi, Tekrarlanma derecesi, Doğum ağırlığı, Sütten 

kesim ağırlığı 

  

277

mailto:tatar@dicle.edu.tr


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

DETERMINATION OF SOME GENETIC PARAMETERS OF BIRTH AND WEAN 

WEIGHT OF AVESI LAMBS UNDER BREDER CONDITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effects of some environmental factors on birth and 

weaning weight of Awassi lambs raised under intensive conditions in a private farm in 

Şanlıurfa. Birth and weaning weights and heritability and recurrence rate were estimated 

according to the father and half sibling method. The least squares method was used to calculate 

the birth and weaning weight of the lambs according to gender and birth type. The mean birth 

weight of lambs according to gender was 5.28 ± 0.70 kg in male lambs and 4.83 ± 0.70 kg in 

female lambs. Weaning weights were calculated as 24.15 ± 4.80 kg and 21.86 ± 3.97 kg in the 

same order. The effects of gender and birth type on birth weight and weaning weight were 

significant (P<0.01). Heritability for birth weight and weaning weight was calculated as 0.19 

± 0.15 and 0.14 ± 0.13, respectively. The degree of recurrence for the weights of the lambs was 

estimated as 0.94 ± 0.08. 

 

Keywords: Awassi, Heritability, Recurrence, Birth weight, Weaning weight 
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1. GİRİŞ 

Koyun yetiştiriciliğinde çevreye uygun genotiplerin belirlenmesi ve bunlardan elde edilmesi 

hayvan ıslahçısının konusudur. Bu nedenle ıslahçı bütün çabalarını esas itibari ile hayvanların 

fenotipik değerlerinden genotipik değerlerinin tahmin edilmesindeki isabetin artırılması 

yönünde yoğunlaştırmak durumundadır (Gönül, 1974). Uzun yıllardan beri yerli 

koyunlarımızın ıslahı üzerine de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu yerli koyunlar içinde İvesi 

ırkının yeri oldukça önemlidir.  

İvesi koyunu başta Suriye sınırı boyunca Türkiye'de Hatay ilinden Mardin iline kadar 

Güneydoğu Anadolu'da, buna ek olarak Suriye, Irak kısmen Mısır, Libya ve Kıbrıs Adasında 

yetiştirilen genellikle subtropik bölge hayvanı olarak bilinmektedir (Sönmez, 1955). Dünyada 

damızlık koyun ticaretinde yer alabilecek kapasitede bir ırk olması nedeniyle, ivesinin ıslahına 

yeterli önemin verilmesi gerekmektedir (Eliçin, 1999). İvesi koyunu süt verimleri başta gelen 

koyun ırklarından birisidir. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen bu ırkın 

koyunlarından Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde ortalama 100 kg'ın üstünde süt sağılmaktadır. 

Geniş bir yağlı kuyruğa ve kuvvetli iskelet yapısına sahip olan bu ırkın kuzuları, diğer yağlı 

kuyruklu yerli ırklarımızın kuzularından biraz daha hızlı gelişmektedirler. Anaç koyunlarında 

ömür uzunluğu fazla olduğundan dolayı döllerin büyük bir kısmı kasaplık olarak 

değerlendirilmektedir. Fakat ikiz doğurma kabiliyetinin azlığı bu ırkın şimdiki haliyle et 

üretimi bakımından önemini azaltmaktadır (Düzgüneş ve Eliçin, 1986). 

Ekonomik ve yüksek verimli hayvanlar yetiştirmek için yapılacak genetik ıslah çalışmaları 

işletmelerdeki verim denetimlerine dayanır. Günümüzde koyunların verimleri günlük olarak 

düzenli bir şekilde değil, belirli zamanlarda duyarlılıkla ölçülmekte, tartılmakta ve kayıt altına 

alınmaktadır. İşletmelerde elde edilen verim kayıtlarının değerlendirilmesi, damızlık seçiminin 

sağlıklı bir şekilde yapılmasını, işletmenin karlı olup olmadığını, besleme ve sürü yönetimi 

programlarının koyunların gereksinmelerine ve işletme ekonomisine göre düzenlenmesini 

sağlar (Kaymakçı ve Sönmez, 1992). 

Koyun yetiştiriciliğinde yapılacak olan ıslah planlarının amacı, hayvanların verimlerinin ve 

yetiştirme koşullarının ıslah edilmesi ve böylece koyunculuktan beklenen gelirin 

arttırılmasıdır. Hayvancılık alanında verim artışlarında etkili olan çevre şartlarının 

iyileştirilmesinin genotipin iyileştirilmesine göre daha kolay, ekonomik ve etkili olduğu 

bilinmektedir. Tespit edilen herhangi bir hedefe ulaşmamızı sağlayan yollar çok olduğundan 

dolayı, bunlar arasından ekonomik koşullarla sınırlandırılmış, değişik pazar isteklerine cevap  
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verebilen ve en kısa zamanda uygulanabilirliği mümkün olan planın seçilmesi gerekmektedir 

(Düzgüneş, 1956; Eliçin, 1999). 

Diğer çiftlik hayvanlarında olduğu gibi, koyun yetiştiriciliğinde de et verimini arttırmak 

amacıyla üzerinde durulan özelliğin genetik ıslahı önemli bir yer tutmaktadır (Eliçin ve ark., 

1986). 

Bir hayvanın belirli bir verimine ait çeşitli dönemlerde gösterdiği fenotipik varyasyonda 

genotip yanında, dönemden döneme değişen geçici çevre faktörlerinin ve bütün dönemlerde 

değişmeden sabit olarak etkileyen sabit çevre faktörlerinin de payı vardır. Bu üç faktör birlikte 

hayvanın hayatı boyunca vereceği potansiyel verimi tayin ederler. Bu nedenle hayvan ıslahında 

sabit çevre etkisi ile aynı yönde çalışan genotipin etkisini birden kapsayan tekrarlanma derecesi 

geliştirilmiştir (Düzgüneş ve ark., 1996). Tekrarlanma derecesi bireylerin fenotipik 

değerlerinden bireyin gerçeğe en yakın genotipik değerini tahminine yarar. Böylece farklı 

sayıda kayıta sahip bireylerin karşılaştırılmasına olanak sağlanır. Bir başka deyişle ele alınan 

karakter bakımından bireylerin gerçek verim yeteneğinin saptanmasında yardımcı olan bir 

parametre olarak önem kazanır (Kaymakçı, 1992).  

Kalıtım derecesi fenotip ile genotip arasındaki ilişkinin derecesidir. Başka bir ifadeyle 

ebeveynler ile döller arasındaki benzerliğin derecesini sayısal olarak ifade etmek için bir metot 

olarak geliştirilmiştir. Ebeveynler ile döller arasındaki benzerliğin sebeplerini anlamak zordur, 

çünkü, benzerlik derecesi her karakter için farklıdır. Genellikle, üreme ile ilgili karakterler 

düşük kalıtım derecesine (0 ile 0.15 arasında), büyüme ve gelişme ile performans karakterleri 

orta düzeyde bir kalıtım derecesine (0.20 ile 0.35 arasında), yetişkinlik özellikleri (ergin canlı 

ağırlık, cidago yüksekliği, vücut derinliği, vs.) ve karkas kalitesi ile ilgili karakterler ortanın 

üzerinde kalıtım derecesine sahiptirler (0.40 ile 0.60).  

Bu çalışma Şanlıurfa şartlarında yetiştiriciliği yapılan İvesi kuzularının doğum ve sütten kesim 

ağırlığının kalıtım derecesi ve tekrarlanma derecesini hesaplamak amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırmanın materyalini Şanlıurfa ilinde yetiştirici koşullarında entansif olarak yetiştirilen 

2018 yılına ait 234 erkek ve dişi tek doğmuş ivesi kuzularına ait doğum ve sütten kesim (86 

gün) ağırlıkları oluşturmuştur.   
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2.1. YÖNTEM 

Doğum ve sütten kesim ağırlıkları tespit edilen 9 koça ait tekiz doğmuş 234 ivesi kuzunun 

kayıtları kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanmasında SPSS paket programı, 

varyans unsurları, kalıtım ve tekrarlanma derecesinin hesaplanmasında MTDFREML programı 

kullanılmıştır (Boldman, ve ark. 1993).  

Üzerinde durulan özelliğin değişik dönemlerde tespit edilen fenotipik değerleri arasındaki 

benzerliğine tekrarlanma derecesi (r) adı verilmektedir (Düzgüneş ve ark. 1987).  

Tekrarlanma derecesinin hesaplanmasında; 

r =
σa

2

σiç
2 + σa

2
 eşitliğinden yararlanılmıştır. 𝐵𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎; 

r: Tekrarlanma derecesi, 

σ𝑖ç
2 : Aynı gruptaki değerlerin kendi aralarındaki farklılığın ölçüsü, 

𝜎𝑎
2: Grup ortalamaları aralarındaki farklılığın ölçüsü. 

Tekrarlanma derecesinin standart hatası; 

𝑆𝑟 =
(1 − 𝑟)[1 + (𝑛0 − 1)𝑟]

√1/2𝑛0(𝑛0 − 1(𝑘 − 1))
 𝑒ş𝑖𝑡𝑙𝑖ğ𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑚𝑖ş𝑡𝑖𝑟. 𝐵𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎; 

𝑆𝑟: Tekrarlanma derecesinin standart hatası 

k: Grup sayısı, 

r: Tekrarlanma derecesi, 

𝑛0: Gruptaki eşit sayıda kayıt bulunmadığı zamanda hesaplanan ortalama kayıt sayısı. 

Kalıtım derecesi, üzerinde durulan karaktere ait fenotipik varyasyonda genotipik değerler arası 

farklılığın payı olarak tanımlanmaktadır (Düzgüneş ve ark. 1987; Lush, 1945; Boldman ve ark., 

1993). Kalıtım derecesinin hesaplanmasında baba bir üvey kardeşler korelasyonu metodu ile 

tahmin edilmiştir.  

Kalıtım derecesinin hesaplanmasında; 

ℎ2 = 4𝑟 

ℎ2 : Kalıtım derecesi, 

r : Tekrarlanma derecesi 

Kalıtım derecesinin standart hatası; 

𝑆ℎ2 = 4𝑆𝑟 

𝑆ℎ2: Kalıtım derecesinin standart hatası, 

𝑆𝑟: Tekrarlanma derecesinin standart hatası 
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Doğum ağırlığı üzerine etkili olduğu düşünülen ve saptayabildiğimiz makro çevre faktörü 

olarak cinsiyet dikkate alınmış, doğum ağırlığını etkileyen makro çevre faktörünün analizi için 

kullanılan matematik model şu şekilde yazılmıştır. 

Yij=µ+αi+eij 

Yij=i. cinsiyette, k. kuzunun doğum ağırlığı, 

µ=Populasyon ortalaması, 

αi=i. cinsiyetin etkisi (i=1,2; erkek, dişi), 

eij=Şansa bağlı hata terimidir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Kuzularda Doğum ve Sütten Kesim Ağırlığı 

İvesi kuzularının doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlığına ait tanımlayıcı değerler Çizelge 

3.1’de verilmiştir.  

Çizelge 3.1. İvesi Kuzularının Doğum Ağırlığına Ait Tanımlayıcı Değerler (kg) 

Cinsiyet N �̅� ± 𝑺𝒙 Min Mak 

Erkek 117 5.28𝑎 ± 0.70 3.15 6.55 

Dişi 117 4.83𝑏 ±0.70 2.90 6.75 

Genel 234 5.05±0.74 2.90 6.75 

 

Araştırmada 9 babaya ait 234 kuzu elde edilmiştir. Çizelge 3.1' in incelenmesi sonucu 

erkeklerin doğum ağırlıklarının dişilerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir (P<0.01). Bu 

sonuçlar çeşitli araştırmacıların çalışmalarını özetlediğimiz bölümde verilen sonuçlarla uyum 

göstermektedir; Kleweic (1975), Bayraktaroğlu (1977), Carriedo (1988), Cho vd. (1988), 

Ôztürk ve Boztepe (1994), Notter ve Hough (1997). 

Akkaya (1979) Anadolu Merinosu kuzularının doğum ağırlıklarını ortalama 4.62 ± 0.049 kg 

olarak saptamıştır. Abouheif ve Alsobayel (1983) 275 Nejdi kuzusu üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında doğum ağırlığını bu araştırmada elde edilen sonuçlara kıyasla daha düşük olmak 

üzere 3.87 ± 0.15 kg olarak tespit etmişlerdir. Maui ve Rodricks (1990) Merinos x Nilgiri melez 

koyunlarda çeşitli verim performansları üzerine yaptıkları çalışmalarında 384 kuzuya ait 

ortalama doğum ağırlığını 3.15 ± 0.03 kg olarak saptamışlardır. Vanlı ve ark., (1984) İvesi 

kuzularının doğum ağırlıklarının 4.38 ± 0.17 kg olduğunu saptamışlardır.  
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Çizelge 3.2. İvesi Kuzularının Sütten Kesim Ağırlığına Ait Tanımlayıcı Değerler (kg) 

Cinsiyet N �̅� ± 𝑺𝒙 Min Mak 

Erkek 117 24.15a±0.44 11.75 35.60 

Dişi 117 21.86b±0.37 11.05 32.70 

Genel 234 23.01±4.54 11.05 35.60 

 

İvesi erkek kuzuların sütten kesim ağırlıklarının (SKA) dişilerden daha fazla olduğu 

gözlemlenmiş, ortalama SKA 23.01 kg olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar çeşitli 

araştırmacıların çalışmalarını özetlediğimiz bölümde verilen sonuçlarla uyum göstermektedir. 

3.1. Doğum ağırlığı ve Sütten Kesim Ağırlığına ilişkin Varyasyon Unsurları Tahminleri, 

Kalıtım ve Tekrarlanma Derecesi  

İvesi kuzularının doğum ve sütten kesim ağırlıklarında baba ve hata varyans unsurlarının ele 

alınan tahmin metotlarına göre değişimi ve bu değerlere göre baba bir üvey kardeş 

benzerliğinden yararlanılarak hesaplanan kalıtım ve tekrarlanma derecesi sırasıyla Çizelge 3.3 

ve Çizelge 3.4’te verilmiştir.  

 

Çizelge 3.3. Varyans Unsurları Tahmini ve Kalıtım Derecesi 

Özellik Varyans Unsurları 𝒉𝟐 ± 𝑺𝒉𝟐  

Var(Baba) Var(Hata) 

Doğum Ağırlığı 0.026 0.518 0.19 ±0.15 

Sütten Kesim Ağırlığı 0.74 19.98 0.14±0.13 

 

Çizelge 3.3 incelendiğinde doğum ağırlığı (0.19 ±0.15) ve sütten kesim ağırlığına (0.14±0.13) 

ait kalıtım dereceleri orta düzeyde kalıtım derecesine sahip olup literatür bildirişlerine uyumlu 

bulunmuştur.  

 

Çizelge 3.4. Varyans Unsurları Tahmini ve Tekrarlanma Derecesi 

Özellik Varyans Unsurları 𝒓 ± 𝑺𝒓 

Var(Dönem) Var(Hata) 

Canlı Ağırlığı 161,1074 10,588 0.938 ±0.082 

 

Tekrarlanma derecesinin tahmini ileriki yaşlarda belirli bir özelliği tahmin etmede yararlıdır. 

Bu çalışmada canlı ağırlığa ait tekrarlanama derecesinin hesaplanmasında kullanılan kuzu 

başına ait ağırlık sayısı iki adettir. Başka bir ifadeyle tek yıl ve tek sürü ele alındığından dönem 

canlı ağırlıklarına ilişkin canlı ağırlığın tekrarlanma derecesi hesaplanmıştır. Buna göre  
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tekrarlanma derecesi 0.938 ± 0.082 olarak tahmin edilmiş olup literatür bildirişlerinden yüksek 

bulunmuştur. Bu durum uzun süredir kendi içinde seleksiyon yapılması sonucu sürünün 

homojen hala geldiğinin bir göstergesidir. Doğal olarak kuzu ağırlık sayısının azlığı da yüksek 

çıkmasının bir nedeni diyebiliriz. Başka bir gerekçe olarak sürüde akrabalığın yüksek olması 

da sayılabilir. Sürüde özellikle et üretimi açısından doğum ağırlığı göz önüne alındığında sütten 

kesim ağırlığı yüksek olasılıkla tahmin edilebilir. 

  

4. SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı araştırma sürüsünü oluşturan İvesi kuzularının Şanlıurfa ilinde entansif 

koşullarda adaptasyonun ve bazı verim özelliklerinin tespiti ve analizidir. Cinsiyetin doğum 

ağırlığı ve sütten kesim ağırlığına etkisi istatistik olarak çok önemli bulunmuştur. Doğum 

ağırlığı ve sütten kesim ağırlığına ait kalıtım derecesi orta düzeyde hesaplanmıştır. Dönem 

canlı ağırlık bakımından tahmin edilen tekrarlanma derecesi oldukça yüksek bulunmuştur.  
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ÖZET 

Araştırma Şanlıurfa ilinde yetiştirici koşullarında İvesi koyunların iki verim yılına ait bazı döl 

verimi ve büyüme özellikleri incelenmiştir. Döl verimi özelliklerinden kuzulama oranı, kısırlık 

oranı doğum tipi ve büyüme özelliklerinden kuzu doğum ağırlığı cinsiyet ve doğum tipine göre 

dağılımı incelenmiştir. Araştırmanın ilk yılında kuzulama oranı %98.2, doğan kuzuların 

%49.8’i erkek, %50.2’si dişi, %91.2’si tekiz, %7.7’si ikiz ve %1.1’i ise üçüz doğmuş, doğan 

koyun başına kuzu sayısı 1.04 olmuştur. Aynı yıl erkek ve dişi kuzuların ortalama doğum 

ağırlığı ise 4.86 kg ve 4.59 kg; ananın doğumdaki ağırlığı ise aynı sırayla 55.15 kg ve 57.02 kg 

olarak tespit edilmiştir.  Araştırmanın ikinci yılında ise kuzulama oranı %96.4, doğan kuzuların 

%48’i erkek, %52’si dişi, %71.3’ü tekiz, %26.9’u ikiz ve %1.8’i ise üçüz doğmuş, doğan koyun 

başına kuzu sayısı 1.17 olmuştur. Aynı yıl erkek ve dişi kuzuların ortalama doğum ağırlığı ise 

4.89 kg ve 4.54 kg; ananın doğumdaki ağırlığı ise aynı sırayla; 59.60 kg ve 60.79 kg olarak 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak döl verim özellikleri değerlendirildiğinde, döl verim özellikleri 

bakımından kuzulama oranı dışında 1. yıla göre 2. yılda daha yüksek bulunmuştur. Kuzu 

doğum ağırlığı bakımından yıllar açısından anlamlı bir farklılık bulunmamış, ancak ananın 

doğumdaki ağırlığı bakımından yıllar açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.01). 

 

Anahtar Kelimeler: İvesi, Döl verimi, Kuzulama oranı, Kısırlık oranı 
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DETERMINATION OF FERTILITY CRITERIA FOR AWASSI SHEEP IN 

BREEDING CONDITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Research Some fertility and growth characteristics of Awassi sheep in two yield years were 

investigated in breeder conditions in Urfa. Lambing rate, infertility rate, birth type and 

distribution of lamb birth weight, sex and birth type were investigated from reproductive traits. 

In the first year of the study, the lambing rate was 98.2%, 49.8% of the lambs were male, 50.2% 

were female, 91.2% were singles, 7.7% were twins and 1.1% were triplets, and the number of 

lambs per ewe was 1.04. In the same year, the average birth weight of male and female lambs 

was 4.86 kg and 4.59 kg; the mother's weight at birth was determined as 55.15 kg and 57.02 

kg, in the same order. In the second year of the study, the lambing rate was 96.4%, 48% of the 

lambs were born male, 52% were female, 71.3% were singles, 26.9% were twins and 1.8% 

were triplets, and the number of lambs per born ewe was 1.17. . In the same year, the average 

birth weight of male and female lambs was 4.89 kg and 4.54 kg; mother's weight at birth in the 

same order; It was determined as 59.60 kg and 60.79 kg. As a result, when the reproductive 

traits were evaluated, it was found higher in the 2nd year than the 1st year, except for the 

lambing rate, in terms of the fertility traits. No significant difference was found in terms of 

lamb birth weight in terms of years, but a significant difference was found in terms of maternal 

weight at birth (P<0.01). 

 

Keywords: Awassi, Fertility, Lambing rate, Infertility rate 
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1. GİRİŞ 

Hayvancılıkta beklenen verimi maksimize etmek için ilk koşul, genetik parametrelerin doğru 

bir şekilde tahmin edilmesi gereken seleksiyon programlarının uygulanmasıdır (Falconer ve 

Mackay, 1996). Seleksiyonla iyileştirilecek verimler, bireysel ve çevresel faktörlerin genetik 

performansından etkilenir. Seçimde doğruluk derecesini artırmak için çevresel faktörlerin 

etkilerini azaltmanın yanı sıra, genetik yapıyı oluşturan bileşenlerin doğru bir şekilde tahmin 

edilmesi gerekmektedir.  

Koyunculuk, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde ekstansif sistem içerisinde, zayıf 

karakterli meralarda yapılan bir ekonomik faaliyettir. Ancak bu üretim biçimi hayvanlarımızın 

gerçek genetik potansiyellerini görebilme açısından olumsuzluklara sahiptir. Mevcut veriler 

yerli hayvanlarımızın düşük süt ve döl verimine sahip olduğunu gösterse de üzerinde yapılan 

çalışmalar çeşitli verim özellikleri bakımından var olan varyasyonun bu hayvanlarımızı ıslah 

etmede önemli bir unsur olduğunu göstermektedir (Biçer ve ark., 2019).  

Günümüzde koyun ıslah çalışmalarında karlı bir üretim için koyun başına yüksek döl verimi, 

yaşama gücü ve büyüme gelişme özellikleri dikkate alınmaktadır. Koyunlarda döl verimi; ırk, 

sürü ve bireye göre farklılık göstermektedir (Yılmaz ve ark., 2006; Sarı ve ark., 2014). Koyun 

yetiştiriciliğinde döl veriminin yüksek olması için ikizlik oranı ile birlikte prenatal ve postnatal 

yaşama gücünün yüksek olması gerekmektedir. Kuzunun postnatal yaşama gücü, kuzu doğum 

ağırlığı ve bir doğumdaki kuzu sayısı ile yakından ilişkilidir (Kul ve Akcan, 2002; Atasoy, 

2016). 

Hem et hem de süt üretimi dikkate alındığında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen 

yağlı kuyruklu olan İvesi koyunu ilk akla gelen ırklarımız arasındadır. Genellikle 

Mezopotamya bölgesinde yetiştirilen bu ırk, yurdumuzun ve dünyanın birçok bölgesine 

götürülmüş, saf veya melez olarak üretimde güzel sonuçlar elde edilmiştir (Gül ve Keskin, 

2010; Üstüner ve Oğan, 2013; Özbeyaz ve ark., 2018; Biçer ve ark., 2019). 

Ülkemizdeki mevcut küçükbaş hayvan sayısının (57.519.204 baş) %4,22’sini Şanlıurfa ilimiz 

(2.428.459 baş) oluşturmaktadır (TUİK, 2021). Şanlıurfa, ülkemizde Türkiye’de küçükbaş 

hayvan sayısı bakımından Van (3.384.220) ve Konya (3.058.681) illerinden sonra üçüncü 

sırada gelmektedir (TUİK, 2021). 
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Bu çalışmada ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa ilimizde, İvesi 

ırkı koyunlarımızın iki verim yılına ait bazı döl verim ve büyüme özelliklerinden; kuzulama 

oranı, kısırlık oranı doğum tipi, kuzu doğum ağırlığı cinsiyet ve doğum tipine göre dağılımı 

incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu araştırmada Şanlıurfa ilinde yetiştirici koşullarında entansif olarak yetiştirilen İvesi 

koyunlarında yürütülmüştür. İvesi koyunların kontrollerle tespit edilen iki yılık (2017-2018) 

verileri oluşturmuştur.   

İvesi koyunları Ağustos-Ekim aylarında arama koçu kullanılarak kızgınlıkları belirlenmiş daha 

önce belirlenen koçlarla elden aşım yöntemi kullanılarak çiftleştirilmiştir. Kuzuların doğum 

ağırlıkları ve anaların doğumdaki ağırlıkları kuzu doğumundan sonraki 2 saat içinde 50 gram 

hassasiyette tartı ile alınarak kaydedilmiştir.  

Koyunların doğum döneminde kuzulama oranı, tekiz, ikiz ve üçüz doğum oranı, tekiz, ikiz ve 

üçüz doğan kuzu oranı, bir batındaki kuzu sayısı aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır.  

Kuzulama oranı (%) : (Doğuran koyun sayısı / Koç altı koyun sayısı) x 100  

Tek doğum oranı (%) : (Tek doğuran koyun sayısı / Doğuran koyun sayısı) x 100  

İkiz doğum oranı (%) : (İkiz doğuran koyun sayısı / Doğuran koyun sayısı) x 100  

Üçüz doğum oranı (%) : (Üçüz doğuran koyun sayısı / Doğuran koyun sayısı) x 100  

Bir batındaki kuzu sayısı, (baş): Doğan kuzu sayısı / Doğuran koyun sayısı  

Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde GLM (Genel Doğrusal Model) prosedürü SPSS 

paket programı kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel olarak farklı grupların belirlenmesinde 

Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada İvesi koyunların kontrollerle tespit edilen iki yılık (2017-2018) verileri 

oluşturmuştur. İvesi koyunları Ağustos-Ekim aylarında arama koçu kullanılarak kızgınlıkları 

belirlenmiş daha önce belirlenen koçlarla elden aşım yöntemi kullanılarak çiftleştirilmiştir.  
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Çizelge 3.1. 2019 yılına ait veriler 

 
Toplam 

Koyun (n) 
Erkek Dişi 

Tekiz 

Doğum 

İkiz 

Doğum 

Üçüz 

Doğum 

 273 142 143 260 22 3 

Doğum 

Ağırlığı 

Ortalaması 

 4,86 4,59 4,78 4,05 4,95 

Doğum 

Ağırlığı 

Sapma (%) 

 0,91 0,70 0,80 0,76 0,09 

Ölen Kuzu 

Sayısı 
13 %53,8 %46,2  %100  

Kısır 

Hayvan 

(%) 

1,80      

Ana 

Ağırlığı 

Ortalaması 

 55,15 57,02 56,18 54,35 61,31 

Ana 

Ağırlığı 

Sapma (%) 

 9,38 7,83 8,79 7,37 4,66 

 

Araştırmanın ilk yılında kuzulama oranı %98.2, doğan kuzuların %49.8’i erkek, %50.2’si dişi, 

%91.2’si tekiz, %7.7’si ikiz ve %1.1’i ise üçüz doğmuş, doğan koyun başına kuzu sayısı 1.04 

olmuştur. Aynı yıl erkek ve dişi kuzuların ortalama doğum ağırlığı ise 4.86 kg ve 4.59 kg; 

ananın doğumdaki ağırlığı ise aynı sırayla 55.15 kg ve 57.02 kg olarak tespit edilmiştir (Çizelge 

3.1).  

 
Çizelge 3.2. 2020 yılına ait veriler 

 
Toplam 

Koyun (n) 
Erkek Dişi 

Tekiz 

Doğum 

İkiz 

Doğum 

Üçüz 

Doğum 

 292 164 178 244 92 6 

Doğum 

Ağırlığı 

Ortalaması 

 4,89 4,54 4,93 4,18 3,70 

Doğum 

Ağırlığı 

Sapma (%) 

 0,90 0,81 0,84 0,68 0,80 

Ölen Kuzu 

Sayısı 
14 %78,6 %21,4 %71,4 28,6  

Kısır Hayvan 

(%) 
3,49      

Ana Ağırlığı 

Ortalaması 
 59,60 60,79 59,27 62,63 62,54 

Ana Ağırlığı 

Sapma (%) 
 8,95 8,96 9,06 8,49 4,78 
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Araştırmanın ikinci yılında ise kuzulama oranı %96.4, doğan kuzuların %48’i erkek, %52’si 

dişi, %71.3’ü tekiz, %26.9’u ikiz ve %1.8’i ise üçüz doğmuş, doğan koyun başına kuzu sayısı 

1.17 olmuştur. Aynı yıl erkek ve dişi kuzuların ortalama doğum ağırlığı ise 4.89 kg ve 4.54 kg; 

ananın doğumdaki ağırlığı ise aynı sırayla; 59.60 kg ve 60.79 kg olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 3.2). 

Şireli (2019), Diyarbakır ilinde 3 yaşlı 98 baş İvesi koyunuyla yapmış olduğu çalışmada 

gebelik oranını %96, kısırlık oranını %4, kuzulama oranını %96, ikizlik oranını %17, koçaltı 

koyun başına kuzu sayısını 1.07 ve doğuran koyun başına kuzu sayısını ise 1.11 olarak tespit 

etmiştir. 

Tekerli ve ark. (2002) Afyon koşullarında Akkaraman, Dağlıç, Sakız ve İvesi koyunlarının 

verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 21 baş İvesi koyunuyla yapmış oldukları çalışmada 

1999, 2000 ve 2001 yıllarında İvesilere ait bir doğumdaki ortalama kuzu sayısını 1.2, 1.08 ve 

1.47 olarak tespit etmişlerdir. Çalışmada İvesilerde tek doğum oranını 1999’da %80, 2000’de 

%92 ve 2001 de ise %52.94 olarak bulunmuştur.  

Türkyılmaz ve ark. (2021) Erzurum ilinde 30 baş İvesi koyunuyla yapmış oldukları çalışmada 

doğum oranı, ikiz doğum oranı ve bir doğuma düşen kuzu sayısını sırasıyla %83, %4 ve 1.04 

olarak tespit etmişlerdir.  

Güney ve ark. (1982) tarafından Çukurova Üniversitesi İvesilerinde 1978-80 yıllarında 

yürütülen bir araştırmada yıllara göre gebelik oranı sırasıyla %100, 93.3 ve 85, ikiz doğuran 

koyun oranı %25.8, 11.6 ve 22.5 saptanmıştır.  

Özbeyaz ve ark. (2018) Eskişehir şartlarında ivesi ırkında yaşama gücü, büyüme ve bazı vücut 

ölçülerini inceledikleri çalışmada 290 kuzu ve 280 koyun kullanmışlardır. Çalışmada 

Kuzuların doğum, 30., 45., 60., 75. ve 90. gün ağırlıklarına ait en küçük kareler ortalamaları 

sırasıyla 3.97±0.06, 10.69±0.16, 14.04±0.22, 17.05±0.27, 19.47±0.30 ve 21.77±0.32 kg, 

kuzuların 60. ve 90. günlerdeki yaşama güçleri % 91.72 ve 89.31 olarak bulunmuştur. 

Çalışmada ikizlik oranı % 8.61, bir doğuma düşen kuzu sayısı 1.086 olarak bulunmuştur. 

Vanlı ve ark. (1984) Erzurum koşullarında Atatürk Üniversitesi Ziraat işletmesinde İvesi 

koyunlarda gebelik oranının ve doğuran koyun basına doğan kuzu sayısının 0.88 ve 1.12 

olduğunu bildirmişlerdir. 
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Yakan ve ark. (2012) Ankara şartlarında Akkaraman, İvesi ve Kıvırcık koyun ve bunların 

kuzuları ile yapmış oldukları çalışmada İvesi koyunlarına ait doğum oranı ve bir doğuma kuzu 

sayısını sırasıyla %85.71, 1.13 olarak tespit etmişlerdir. Kuzularda doğum ağırlığını ivesilerde  

3.40 olarak, tek ve ikiz doğuran koyun oranlarını ise sırasıyla %87.50 ve 12.50 olarak 

bulmuşlardır. 

 

4. SONUÇ 

Çalışmada döl verim özellikleri değerlendirildiğinde, döl verim özellikleri bakımından 

kuzulama oranı dışında 1. yıla göre 2. yılda daha yüksek bulunmuştur. Kuzu doğum ağırlığı 

bakımından yıllar açısından anlamlı bir farklılık bulunmamış, ancak ananın doğumdaki ağırlığı 

bakımından yıllar açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.01).  
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ABSTRACT 

Transportation has been a great shifting force in the history of humankind. The benefits that 

transportation systems bring to the world are of great value; however, incorrect and 

unsustainable approaches in the development of mobility systems can also cause unspoken 

damage that is hard to detect, quantify, and undo. The domination of private automobiles in the 

transportation system over other modes of transportation is one of the biggest challenges that 

this paper will mainly focus on. As a result of a thorough contemplation, the authors have 

identified that the increased vehicle usage during the past century has led to various challenges 

associated with congestion, limiting non-motorized transport, increased CO2 emission, loss of 

public space, accidents, and safety issues. Above-listed ecological, environmental, and safety 

issues are of high importance in today's day and age, when reducing our carbon footprint is 

becoming increasingly vital. Statistical and empirical data showcased in this paper proves the 

need for drastic changes in the conventional functioning of mobility systems, as modern 

approaches and methods are shown to be inefficient and damaging. As a result, the world is 

slowly but surely shifting its traditional and more or less conventional forms of urban mobility 

planning towards something eco-friendlier and more sustainable. One solution discussed in this 

paper is the Complete Street Design method which can have a massive positive impact on 

minimizing the negative effect of vehicular mobility. This approach addresses every issue 

mentioned above, is widely practiced, and brings numerous benefits that make every 

individual's experience more pleasant, green, and safe. 

 

Keywords:Complete street design, sustainable transportation, public transportation, climate 

change, transportation safety, transportation efficiency.  
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PROBLEM STATEMENT 

The vehicle has predominated the urban scene over the past 100 years. Numerous cities have 

enlarged their streets to service vehicles, and vast quantities of the area have been dedicated to 

parking automobiles. Private automobiles have transformed travel but have also generated 

dozens of new problems, ranging from polluted air to road accidents (Len Williams, 2019).  

Congestion 

Traffic jams are among the most common transportation issues in major metropolitan areas. 

While congestion can emerge in any city, it is more common where the population is above 

around 1 million people. Traffic problems are significantly associated with motorization and 

vehicle domination, raising the demand for infrastructure improvements. Nevertheless, 

infrastructure provision has frequently been unable to maintain mobility development. Because 

automobiles devote the bulk of their time parked, motorization has increased the need for a 

parking spot, causing environmental issues, especially in urban centers where vehicles' 

footprints are substantial. Jam is significantly more likely to harm drivers in the twenty-first 

century than in the late twentieth century. 

Traffic and parking are interconnected as street parking uses traffic efficiency, taking 1 or 2 

lines from metropolitan roadways. Furthermore, hunting for a parking place ("cruising") adds 

to the congestion and impedes urban movement. Cruising sometimes contributes to more than 

10% of urban mobility challenges in core sections of major cities, as cars can spend 

approximately 20 minutes seeking a designated parking area. This approach is frequently more 

cost-effective than a costly off-street parking space. The money saved compensates for the time 

being spent hunting for a cheap (or free) parking place. Parking also impedes delivery 

service since many service cars would have to double offload their merchandise (Jean-Paul 

Rodrigue, 2020). 

Impeded Commuting 

Due to high congestion caused by the increased number of private vehicles, people spend 

excessive time between their workspace and home. According to the Texas A&M 

Transportation Institute analysis, the ordinary American traveler loses 54 additional hours per 

year due to traffic congestion. They imply the extra hours spent traveling at crowded velocities 

instead of free-flow speeds (Figure 1) (U.S. Department of Transportation, 2015). That equates 

to two and a half days. It can comprise a bonus weekend. In 2017, the latest data available, 

commuters in the 15 most congested cities spent approximately 83 hours trapped in congestion. 

In Los Angeles, traffic jams cost commuters an estimated 119 hours over a year. Although there  
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are evident effects of congested roads, such as time wasted and spatial development concerns, 

extra traffic costs approximately $1,010 for each commuter. And the institute predicts that the 

traffic situation will worsen. Based on the most recent predictions, the average commuter would 

waste 62 hours in traffic by 2025. The national congestion cost in the USA will reach $200 

billion in the same year, compared to $166 billion in traffic expenditures in 2017 (Len Williams, 

2019). 

 

 

 

Figure 1 home-to-Work Commute Profile, United States, 1977-2017 

 

Limited Non-Motorized Transport  

The car-oriented approach significantly limits the opportunity for non-motorized transport. In 

contrast, modes such as cycling and walking are the most environmentally friendly and 

beneficial for health. This obstacle is caused by either heavy traffic, which impairs the 

movement of walkers, bicycles, and other non-motorized transport, or by straightforward 

neglect for pedestrians and bikes in the design approach of roadways and amenities (14). The 

existing challenges become more complicated by placing the private vehicle at the top of the 

hierarchy and restricting the development of sidewalks and bike lanes. Below is the ranking of 

sustainable urban prioritization of transport modes and groups (Figure 2) (6).  
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Figure 2 Sustainable Transport Hierarchy 

 

Restricted Public Transport 

Besides impeding non-motorized transport, private vehicle domination limits public 

transportation as well. At the same time, public transport usage has a significant effect on social 

inclusion and sustainability (Genovaitė Liobikienė, Renata Dagiliūtė & Audrone Minelgaite, 

2020). By dedicating more space to cars, the importance of public transport is undervalued and 

faces the lack of devoted separate space and attention. This correspondingly diminishes its value 

for society and makes cars a more appealing means of transportation.  

Environmental Challenges 

The transportation sector is present in approximately 27 percent of annual greenhouse gas 

emissions based on the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) extract. Even though this 

number appears modest compared to the amount of traffic people face daily, it demands to be 

discussed. Because CO2 is among the key gases causing an environmental catastrophe, every 

emitted air into the atmosphere has an effect. Furthermore, traffic problems lead to the emission 

of carbon monoxide, which becomes highly hazardous to the environment and its 

inhabitants.  Carbon monoxide attaches to blood cells, impairing their ability to transport 

oxygen. Therefore, both humans and animals are at risk from this type of contamination (Moira 

Bird, 2017). 

Safety Issues 

The interrelationships between traffic and accidents are critical for sustainable transportation in 

urban contexts. Primarily, incidents have a considerable economic and societal expense when 

combined with the expenditures of congestion. The overall economic costs of road accidents in  
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the E.U. were evaluated at 1.7 percent of GDP in 2008, and the yearly number of fatalities 

surpassed 25,000, with an additional 135,000 incurring critical injuries. Furthermore, urban 

regions are responsible for 67 percent of these incidents and 37 percent of deaths. Again, since 

any measure aimed at reducing traffic jams may indirectly impact road safety outcomes, there 

is a need to have a thorough knowledge of the link between overcrowding and road safety 

before developing transportation legislation (Daniel Albalate & Xavier Fageda, 2021). 

Loss of Public Space 

Road congestion negatively influences formerly busy public events, including marketplaces 

and games, parades, and community relations. These progressively faded away, to be displaced 

by vehicles. Throughout many cases, these events have been relocated to retail malls, while 

they have been discontinued entirely in others. Traffic patterns influence individuals' lives and 

relationships and their use of street space. Increased traffic stifles social connections and 

outdoor enterprises. While traffic is heavy, people tend to walk and cycle less (19). Social 

interaction and inclusion levels significantly increase by dedicating more space to communities. 

Covid-19 pandemic showed the world that the number of public spaces and the level of 

interaction between people increased proportionally (Figure ) (Winnie Hu & Nate Schweber., 

2020).  

 

 

Figure 3 Restaurants have taken over Dyckman Street in  

Northern Manhattan, which has been temporarily closed to 

cars 

 

  

Figure 4 A Complete Street design with designated 

spaces for bike users, cars, pedestrians and transit 
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Solution 

Streets are not only integral parts of the city but arguably one of the most important aspects of 

people's daily lives. Streets account for more than 80% of the total urban area and provide 

means of mobility, congregation, and economic and social activities (American Planning 

Association, 2020). It is not a wonder that rapid urbanization and accelerated pace of life have 

caused an increase in demand for mobility services, which, in itself, proportionally translates 

into numerous challenges and implications mentioned above. These complicated and 

multidimensional challenges must be dealt with and resolved to achieve safe, high-functioning, 

efficient, and sustainable mobility systems and are of great use for every community member.  

Complete Street Design 

From the matrix of multidisciplinary and multidimensional challenges associated with car-

oriented transportation approaches, it is clear that streets need modernization to become more 

multimodal, ecological, safe, and well equipped. Many of the main concerns related to the 

abovementioned issues are dealt with newly emerged practice in sustainable urban planning – 

Complete Street Design. According to the U.S. Department of Transportation, Complete Streets 

are constructed and operated to ensure the safety and mobility of every community member. 

Complete Streets comprises a set of strategies to plan, develop, and manage streets with all 

users in mind to implement a safe and efficient transportation system (Anna Bray Sharpin, Ben 

Welle & Nikita Luke, 2018). They provide secure and adequate transportation for pedestrians, 

cyclists, transit riders, and motorists and focus on high accessibility to public services. Some 

standard design features that complete streets would include are sidewalks, multi-use trails, 

curb extensions, bike and bus lanes, accessible transit stops, refuge islands, crossing 

opportunities, streetscape and landscape treatments, etc.  

All these features improve road functionality for different road users by balancing vehicle 

domination and promoting unmotorized modes of transportation.  

Timeline 

Through road construction projects in the 1970s and 1980s, Oregon and Florida were among 

the first states to prioritize the requirements of bicycles and pedestrians. The Federal Highway 

Administration and the United States Department of Transportation later incorporated some of 

the components of complete streets in their guidelines. A partnership of advocacy groups, 

including the AARP, the American Planning Association, and the American Society of 

Landscape Architects, established the National Complete Streets Coalition. In 2004, they 

initiated the Complete Streets campaign to encourage related legislation and professional  
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practices to create and implement. The campaign escalated quickly. According to a Smart 

Growth America report (Steve Davis, 202), there were almost 500 complete street guidelines 

nationwide by the end of 2012. 

Nowadays, the popularity of complete streets is off the scale. According to a recent analysis, 

488 states, counties, and cities now have plans in place to make roadways "safe for all users of 

all ages and abilities." (Tod Newcombe, 2021). High interest is not undeserved. This 

overarching strategy of utilizing design, technology, and policymaking deals with various 

implications related to car-oriented transportation approaches. It offers multivariate solutions 

to several complications by developing safe, sustainable, high-functioning streets. It focuses on 

Increasing safety, access to local city public services, community health, and boosting the local 

economy.  

Benefits 

The concept of complete streets places the same priority on pedestrians, bicyclists, and public 

transport users as on motorists, making the movement of people and goods much safer, easier, 

and more enjoyable.  

A significant increase in safety results from creating designated lanes for different modes of 

transportation. Sufficient areas for foot traffic also decrease the number of incidents and 

fatalities. Having isolated movement lanes for different modes without interrupting each other 

creates more orderly and organized movement. On wide carriageways, utilizing refuge islands  

(Figure 3) (11) also increases safety as it provides refuge for pedestrians before they finish 

crossing the road.  

 

 

Figure 3: refuge island 

 

Utilizing dedicated bus and bicycle lanes fosters safety and increase efficiency, parallel to 

decreasing congestion and traffic. The big reason people generally prioritize using private 

vehicles is the poor operation of public transportation. Making public transportation more  
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convenient, accessible, and comfortable attracts people to use buses more often, which 

decreases CO2 emissions. Popularizing public transportation usage is connected to utilizing 

suitable and well-functioning equipment and facilities. For example, having reliable schedules, 

pull-out bus stops, and intelligent technologies providing information about the route and 

schedule of buses make public transportation more consistent and reliable. MaaS (Mobility as 

a Service) (Figure 4 MaaS - Mobility as a ServiceFigure 4)(10) is another recent phenomenon that 

helps to promote public transport by providing tools for easy and convenient access to mobility 

services. Examples of MaaS are Uber, scooters, jump bikes, etc. Currently, smaller-scale 

developments such as smartphone-controlled bike locks and larger-scale innovations such as 

induction-charged buses are beginning to appear. Smart hardware and innovative software are 

expected to develop an improved, more flexible streetscape infrastructure is put in place. Cars, 

bikes, and accompanying ridesharing systems will continue to grow and evolve (American 

Planning Association, 2020). 

 

 

Figure 4 MaaS - Mobility as a Service 

 

High functioning, well-maintained streetscape makes streets more inviting for pedestrians and 

fosters social interactions. Increased contact and high accessibility of roads and facilities boost 

the area's competitive economic and business activities. Sufficient pedestrian movement and 

congregation areas, convenient infrastructure, and social facilities bring people together for 

cultural, social, and economic exchange (U.S. Department of Transportation, 2021). Besides 

increased safety and flourished business environment, complete streets also promote a healthy 

lifestyle of the community by:  

 Addressing the issue of chronic illness (e.g., asthma, diabetes, heart disease) 

 Promoting and encouraging physical activity 

 Reducing exposure to pollutants  
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 Increasing the safety of people 

 Reducing the number of injuries and deaths caused by motor vehicles 

 Cutting the level of pollution caused by transportation. 

 

CONCLUSION 

Parallel to progressing and evolving living, increased demand for transportation services and 

usage of road infrastructure is inevitable. However, it is essential to keep up with the rapid pace 

of growth and address challenges and problems accompanying growing demands as they come 

along. Streets oriented only on servicing private vehicles create vast implications related to 

safety, health, environment, economics, etc. Therefore, to make roads more serviceable for all 

their users, Complete Street Design should be utilized as it addresses the majority of the issues 

modern urban mobility deals with. 
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ÖZET 

Dünyada, organik tarım 186 ülkede yaklaşık 72 milyon hektar alanda üç milyon çiftçi tarafından 

yapılmaktadır. Bilimsel alandaki ilerlemeleri bir yansıması olan teknolojideki gelişmeler tüm 

dünyada sosyal, ekonomik ve çevresel alandaki ilişkilerim etkileyerek bir değişim ve dönüşüm 

sürecini başlatmıştır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin tarımsal faaliyetlere bir yansıması olan 

organik tarım uygulamaları,  Türkiye’de de 1980’den itibaren tarımsal faaliyetlerde uygulama 

alanı bulmuş, organik tarım yönetmeliğinin 1994 yılında yürürlüğe girmesi ile önemli ölçüde 

gelişme göstermiştir. Teknolojiye bağlı olarak gerçekleşen ekonomik faaliyetler üretim, 

tüketim alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yönetmelik son olarak 2020 yılında revize 

edilmiştir. Türkiye’nin bitkisel ve hayvansal üretim için uygun ekolojisi ile zengin ürün ve 

biyolojik çeşitliliği organik tarım faaliyetlerinin uygulanması için uygun koşullar sunması 

organik tarım faaliyetlerinin Türkiye’deki son durumunu değerlendirmek amacıyla bu çalışma 

hazırlanmıştır. Türkiye’ de 2002 yılı verilerine göre organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçi 

sayısı 12.428, kullanılan üretim alanı 89.827 ha ve elde edilen ürün miktarı 150 ton iken 2021 

yılı verilerine göre çiftçi sayısı 48.244, kullanılan üretim alanı 351.919 ha ve elde edilen ürün 

miktarı 1.590.086 tondur. Buna ek olarak organik tarım faaliyetinde 267 çeşit ürünün üretimi 

yapılmakta bu gelişmelerin olumlu etkisi dış ticarete yansımış ve 2018 yılı verilerine göre 

yapılan toplam ihracat miktarı 75.904.32 ton ve toplam ithalat miktarı 3.880 ton olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ihracat miktarının önemli bir miktarını 31.194.53 tonla buğday ve buğday 

ürünlerinin, ithalatın 1.518 tonla soya fasulyesi oluşturduğu görülmektedir. Çalışmada elde 

edilen verilere göre Türkiye’nin organik tarım faaliyetlerinde önemli bir ilerleme kaydettiği ve 

potansiyeli ile göz önüne alınarak değerlendirildiğinde gelişmenin artarak devam edeceğine 

görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Organik Bitkisel Üretim, Organik Hayvansal Üretim. 
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ORGANIC AGRICULTURE STATISTICS IN TURKEY 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the world, organic farming is carried out by three million farmers on approximately 72 

million hectares of land in 186 countries. The developments in technology, which are a 

reflection of the advances in the scientific field, have started a process of change and 

transformation by affecting the relations in the social, economic and environmental fields all 

over the world. Organic farming practices, which are a reflection of this change and 

transformation process on agricultural activities, have found application in agricultural 

activities in Turkey since 1980, and have shown significant improvement with the organic 

farming regulation coming into force in 1994. The regulation was last revised in 2020 according 

to the needs arising in the fields of economic activities, production and consumption, which are 

realized depending on technology. This study has been prepared in order to evaluate the latest 

situation of organic farming activities in Turkey, with its ecology suitable for plant and animal 

production and its rich product and biological diversity offering suitable conditions for the 

implementation of organic farming activities. According to 2002 data in Turkey, the number of 

farmers engaged in organic farming activities is 12,428, the production area used is 89,827 ha 

and the amount of product obtained is 150 tons, while according to 2021, the number of farmers 

is 48,244, the used production area is 351.919 ha and the amount of product obtained is 

1.590.086 tons. In addition, 267 kinds of products are produced in organic farming activities, 

and the positive effect of these developments was reflected in foreign trade, and according to 

2018 data, the total export amount was 75,904.32 tons and the total import amount was 3,880 

tons. It is seen that a significant amount of this export amount is wheat and wheat products with 

31,194.53 tons, and soybeans with 1,518 tons of imports. According to the data obtained in the 

study, it is seen that Turkey has made a significant progress in organic farming activities and 

when evaluated considering its potential, the development will increasingly continue. 

 

Keywords: Organic Agriculture, Organic Crop Production, Organic Animal Production. 
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GİRİŞ  

Tarımsal faaliyetler toplumsal yaşamdaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir değişim ve 

dönüşüm içindedir. Bilim ve buna bağlı olarak teknolojik faaliyetlerdeki gelişmeler insanlık 

tarihinin her döneminde önemini koruyan tarımsal faaliyetleri de etkilemiştir. İnsan aklı 

sayesinde varlığını korumak, devam ettirmek ve kendi medeniyetini kurmak amacıyla 

ihtiyaçları doğrultusunda yaşadığı çevreyi değiştiren ve dönüştüren bir varlıktır. Bu süreç içinde 

en önemli faaliyetlerinde birsi tarımdır. Öyle ki insan varlığının korunması ve devamının 

sağlanmasının odağında tarımsal faaliyetler yer almaktadır. Bu faaliyetler doğal koşullara bağlı 

olup yapılan her olumsuz faaliyet doğal dengeyi ve insan varlığını olumsuz etkilemektedir. 

Doğaya zarar veren tarımsal faaliyetlerin temelinde artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını 

karşılamak gibi masum bir gerekçeye sığınılmasının aslında bir aldatmacadan ibaret olduğu bu 

gün pek çok bilimsel çalışmalarla, karşı karşıya kalınan çevre felaketleriyle ve tüm insanlığa 

yüklenen çevre maliyetleriyle anlaşılmaktadır. Artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan besin 

maddelerini üretmek ise gerekçe nasıl oluyor da dünyanın büyük bölümünde insanlar sağlıklı 

gıda ve suya ulaşamıyor ve yetersiz beslenme dolayısıyla hayatını kaybediyor? Yine dünyanın 

belirli bölgelerinde en büyük sorun obezite ve israf olabiliyor? İşte bu soruların bilimsel 

cevapları aslında gerçek amacın hep daha fazla kar elde etme uğruna önceden katlanılması ve 

ertelenmemesi gereken çevre maliyetlerinin yapılmadığını dolayısıyla doğal dengeye 

onarılamaz bir zararlar verildiği gerçeğini ortaya koymaktadır (Sayğı 2022). Bunu fark eden en 

başta gelişmiş ülkelerdeki bilinçli tüketiciler bu durumu önlemek amacıyla başlarda bireysel, 

sonrasında organize olarak örgütsel oluşumlarda bulunmuşlardır. Bilinçli ortaya çıkan bu 

hareketlerin temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanmasında doğaya, canlı varlıklar ve insan 

sağlığına zarar veren tarımsal faaliyetlerin (birim alandan en fazla ürün almak için giderek artan 

oranda kimyasal girdiler kullanılması, tarıma elverişli olmayan alanların tarımsal üretimde 

kullanılması, ana üretim materyali toprağın bilinçsiz işlenmesi, vahşi sulama yöntemlerinin 

kullanılması) olumsuzluklarını engellemek için alternatif üretim yöntemi olan organik tarımın 

geliştirilip uygulanması amacı vardır (Sayğı 2021). Dünya ülkeleri bu zararlara karşı önlem 

alabilmek için tarımsal üretim süreçlerinde organik tarım uygulamalarına yönelmiştir 

(Dalbeyler ve Işın, 2017; Tsion ve Steven, 2019). Organik (ekolojik) tarımın temeli, tarımsal 

üretimde kimyasal girdilerin kullanıldığı 1900’lü yıllarda toprak verimliliğinin önemini anlayan 

Avrupa’daki bazı çiftçilerin tarımsal üretimde uyguladıkları farklı yaklaşımlar ile 

oluşturulmuştur (Aksoy, 2001). Dünyada tarımsal üretimde yeni bir alternatif olarak ortaya 

çıkan organik tarım ile ilgili çalışmalar 1910’da Albert Howard tarafından yazılan “Tarımsal  

310



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Vasiyetnamesi” eseri ile başlamıştır (Er, 2009; Yürüdür ve ark., 2010. Dr. Rudolf Steiner’ın 

1924’te ‘Biyolojik Tarım Yöntemi’ kursunu açması, devamında 1928'de ‘Biyodinamik Tarım 

Enstitüsü’nü kurması ile organik tarımın daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlamıştır. 1930'lu 

yıllarda organik tarım ilkelerine uygun olarak tarımda kontrollü üretim faaliyetleri başlamıştır 

(Dalbeyler ve Işın, 2017). W. Northbourn tarafından 1940 yılında yazılan ‘‘Look To The Land’’ 

adlı eserde ilk kez “Organik” kelimesi tarımsal üretimde yeni bir anlayışın yansıması olan 

organik (ekolojik) tarım üretim sistemini tanımlamak için kullanılmıştır. Organik tarım ile ilgili 

1946’da İngiltere'de Lady Eva Balfour tarafından Toprak Derneği,  1959’da Fransa’da Organik 

Çiftçi Derneği (Groupement d'agriculteurs biologiques) ve 1972’de Almanya'da Uluslararası 

Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (International Federation of Organic Agriculture 

Movements, IFOAM) kurulmuş ve organik tarım ile ilgili faaliyetler hem kurumsal açıdan hem 

de yasal açıdan güçlü bir zemine oturtulmuştur. Organik tarım faaliyetleri bilinçli tüketicilerin 

artması ve onların bu üretim yöntemi ile üretilen ürünleri daha fazla tercih etmesi sonucu artan 

talep ile 1980'li yıllardan itibaren ticari bir boyut kazanmaya başlamıştır  (Dalbeyler ve Işın, 

2017). Türkiye’de organik tarımın gelişmesi ve bu alandaki çalışmaların başlaması, ticari 

anlamda Avrupalı firmaların Türkiye’den organik ürün talep etmesiyle 1980'li yıllarda 

başlamıştır. Bu anlamda bu faaliyetlerin ilk başladığı bölge Ege Bölgesi’nde organik tarım 

ilkelerine göre yetiştirilen kuru üzüm ve kuru incir devam eden süreçte bu ürünlere fındık ve 

kuru kayısı eklenmiştir. İnsana ve doğaya dost uygulamaları içeren bu yeni üretim yönteminin 

Türkiye’de de geliştirilmesi amacıyla 1992 yılında İzmir’de Ekolojik Tarım Organizasyonu 

Derneği (ETO) kurulmuştur (Anonim, 2019a). Türkiye’de organik tarım faaliyetlerinin 

düzenlenmesine yönelik “Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine 

İlişkin Yönetmelik” 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı’nca hazırlanmış olup Türkiye’deki organik tarım faaliyetlerini yasal bir zemine 

oturtulmasını sağlayarak bakanlığın denetiminde organik tarım faaliyetleri uygulamaya 

konmuştur (Erdoğan ve Çakmakçı, 2015). Türkiye’de organik tarım faaliyetlerinin artan önemi 

konunun yasa ile düzenlenmesini zorunlu kılmış ve “Organik Tarım Kanunu” 2004 yılında 

çıkarılmış, bu kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla “Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye sahip olduğu 

çoğrafi yapısı, iklimi, biyolojik çeşitliliği ile her bakımdan organik tarım üretim ilkelerine 

uygun özelliklere sahip ve bu alanda ülke refahını güçlendirecek büyük bir potansiyeli vardır. 

(Merdan, 2014; Boz ve Kılıç, 2021). Bu çalışma, organik tarım faaliyetlerinin Türkiye’deki son 

durumunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
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3. Organik Tarım Üretimde Türkiye’nin Durumu 

Türkiye’de organik tarım üretim ilkeleri ve felsefesinin uygulanmasına yönelik ilk hareketler 

Avrupalı müşterilerden gelen taleplerin karşılanması amacıyla ticari bir amaçla ortaya 

çıkmıştır. Dış talebi karşılamaya yönelik kuru incir ve üzüm gibi Ege Bölgesi’nde yetiştirilen 

geleneksel ürünler ihraç edilmiştir. Bu alanda artan talep ve buna bağlı olarak elde edilen 

kazançlar organik tarım faaliyetlerinde bir artışa neden olmuş yıllar itibarıyla organik üretim 

miktarı, işlenmiş ürün miktarı ve üretilen ürün çeşidi de artmıştır. 1980’li yıllarda 8 ürün ile 

başlayan üretim süreci 2002 yılında 150’ye ulaşmış (Çizelge 3), organik tarım faaliyetleri ayrı 

bir sektör haline gelmiş ve üretilen ürün yelpazesi 2021 yılında kuru üzüm, incir, mercimek, 

pamuk, fındık, kayısı, ve tekstil ürünlerinin kapsayarak 267’ye ulaşmıştır (Çizelge 3). Ürün 

çeşitliliğinde olan artan ve azalan yapı üretim miktarı ve alanlarında da benzer bir yapıdadır. 

Bunda tarım ürünlerinin karakteristik özelliğinin etkisi olduğu görülmektedir. Ancak 2019 yılı 

ve sonrasındaki hareketlenmelerin temelinde tüm dünyayı etkileyen Covid 19 salgınının etkisi 

açıkça görülmektedir ki bu dönemde tüm dünyada üretim ve tedarik zinciri yapısında büyük 

sıkıntılar yaşanmıştır. 

Çizelge 3. Ülkemizde geçiş süreci dahil organik tarım verileri (Anonim, 2022a). 

Yıllar 
Ürün 

Sayısı 
Çiftçi sayısı 

Yetiştiricilik 

Yapılan Alan 

(ha) 

Doğal 

Toplama 

Alanı (ha) 

Toplam 

Üretim Alanı 

(ha) 

Üretim 

Miktarı (ton) 

2002 150 12.428 57.365 32.462 89.827 310.125 

2003 179 14.798 73.368 40.253 113.621 323.981 

2004 174 12.751 108.598 100.975 209.573 377.616 

2005 205 14.401 93.134 110.677 203.811 421.934 

2006 203 14.256 100.275 92.514 192.789 458.095 

2007 201 16.276 124.263 50.020 174.283 568.128 

2008 247 14.926 109.387 57.496 166.883 530.224 

2009 212 35.565 325.831 175.810 501.641 983.715 

2010 216 42.097 383.782 126.251 510.033 1.343.737 

2011 225 42.460 442.581 172.037 614.618 1.659.543 

2012 204 54.635 523.627 179.282 702.909 1.750.126 

2013 213 60.797 461.395 307.619 769.014 1.620.466 

2014 208 71.472 491.977 350.239 842.216 1.642.235 

2015 197 69.967 486.069 29.199 515.268 1.829.291 

2016 225 67.878  489.671    34.106     523.778 2.473.600    

2017 214 75.067 513.981 22.148 543.033 2.406.606 

2018 213 79.563 540.000 86.885 626.885 2.371.612 

2019 213 74.547 502.127 33.283 505.551 3.260.997 

2020 235 52.590 353.783 28.882 382.665 1.631.943 

2021 267 48.244 317.585 34.334 351.919 1.590.086 

Kaynak: TUİK, 2022 
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2018 yılı verilerine göre Türkiye’de organik tarım üretimi yapılan alan, toplam tarımsal alanın 

% 2,7’dir (Şekil 1). 2017 yılı verilerine göre dünya genelinde organik tarım üretimi yapılan alan 

toplam tarımsal alanın %1,4’dü (FIBL, 2018) iken Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran alanının 

%9,1’dir (EUROSTAT, 2020). 

 

 

Şekil 1. Organik Tarım Alanlarının Toplam Tarım Alanları İçerisindeki Oranı (%) 

Kaynak: FIBL, 2018. 

 

Organik tarım üretimi yapılan alan yapılan alan bakımından Aydın, Kars, Ağrı, Van ve Muş 

illerinin en fazla alana sahip olukları Aydın İli’nin organik tarım üretimi yapılan alan yanında 

organik üretim yapan çiftçi sayısı ve üretilen organik ürün miktarı açısından da ilk sırada yer 

aldığı görülmektedir (Çizelge 4) (TÜİK, 2020).  

 

Çizelge 4. 2019 yılı verilerine göre il bazında organik tarım verileri. 

İller 
Üretim Alanı 

(Ha) 

Üretim Miktarı 

(Ton) 
Çiftçi Sayısı 

Aydın 56.187 189800.97 11.107 

Kars 46.237 167417.00 10.484 

Ağrı 32.920 97229.43 3.177 

Van 29.969 88492.23 2.493 

Muş 24.708 82725.43 2.441 

Erzurum 20.836 80075.59 2.227 

İzmir 14.974 66162.26 1.946 

Manisa 13.505 61283.83 1.667 

Kastamonu 10.629 56794.37 1.561 

Kaynak: TUİK, 2022 
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Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre organik tarım üretim alanları ve organik tarım ürünlerine 

ait ticaret verileri sebze, meyve, tarla bitkileri ve hayvan yetiştiriciliği başlıkları altında 

açıklanacaktır. 

3.1. Organik Tarla Bitkileri Üretimi 

Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre toplam 283.166 ton organik tarla bitkileri üretimi 

gerçekleşmiştir (Anonim, 2019b).  İl bazında değerlendirildiğinde Van 128.242 ton, Erzurum  

108.680 ton ve Kars 105.893 ton ile en fazla organik tarla bitkisi üretiminin yapıldığı iller olarak 

ilk üç sırada yer almışlardır. Türkiye’de 126.666 tonla üretimi en fazla üretilen organik tarla 

bitkisi buğday olurken buğdaydan sonra en fazla 108.912 tonla yonca üretimi gerçekleşmiştir. 

3.2. Organik Meyve Üretimi  

Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre toplam 439.336 ton organik meyve üretimi gerçekleşmiştir 

(Anonim, 2019b). İl bazında 259.189 ton ile Aydın en fazla organik meyve üretiminin yapıldığı 

ildir. Türkiye’de 154.736 tonla üretimi en fazla üretilen organik meve zeytin olurken zeytinden 

sonra en fazla 106.262 tonla elma ve 84.098 tonla incir üretimi gerçekleşmiştir. 

3.3. Organik Sebze Üretimi  

Türkiye’de 2019 yılı verilerine göre toplam 35.90 ton organik sebze üretimi gerçekleşmiştir 

(Anonim, 2019b). Buna göre Manisa 12.885 ton, İzmir 5.575 ton ve Ankara 4.876 ton üretimle 

ilk üç sırada yer alan illerdir. Türkiye’de 14.667 tonla üretimi en fazla üretilen organik sebze 

domates olurken domatesten sonra en fazla 13.094 tonla biber ve 6.687 tonla kavun üretimi 

gerçekleşmiştir. 

3.4. Organik Hayvansal Üretim Faaliyetleri 

Tarımsal faaliyetlerin önemli bir kısmını oluşturan hayvansal üretim faaliyetleri özellikle kendi 

kendine yetebilen kapalı bir sistem ilkesini benimseyen organik tarım üretim sisteminin de 

önemli bir parçasıdır. Tavukçuluğun ve süt sığırcılığının bir bölümü dışında konvansiyonel 

yetiştiriciliğin yapıldığı Türkiye önemli bir potansiyele sahip olmasına karşılık organik 

hayvansal üretim konusunda yeterli düzeyde gelişme gösterememiştir. Geniş mera ve otlak 

alanlarına sahip Türkiye’de bu alanlarda küçükbaş hayvan (koyun, keçi) yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bu anlamda sürecin yönetilmesi ile aslında organik hayvansal üretimde önemli 

bir ilerleme yakalanabilecekken Türkiye bu potansiyeli kullanamamaktadır (Ak, 2013). 

Organik hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’de Çanakkale, büyükbaş ve küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alırken Kocaeli ve Tokat illeri küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliğinde, Manisa ve Niğde illeri büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ve Samsun, Sakarya 

ve Bolu illeri kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde öne çıkan illerdir (Çizelge 5).   

314



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Tarımda hayvansal üretim faaliyetlerin önemli bir bölümü su ürünleri yetiştiriciliğidir. Dünyada 

ve Türkiye’de organik tarım ilkeleri ve felsefesinin su ürünleri yetiştiriciliğinde de uygulanması 

önemli bir çalışma konusudur (Sayğı ve ark., 2018). Türkiye'de organik tarım uygulamalarının 

su ürünleri yetiştiriciliği alanında uygulanması henüz yeni yaygınlaşmaktadır. 2010 yılı Şubat 

ayı itibari ile Türkiye'de Rize ilinde 6 işletme yetkili muayene ve belgelendirme kuruluşu 

nezaretinde "girişimci belgesi" alarak organik alabalık üretimine başlamıştır (Sayğı ve ark., 

2018). Söz konusu 6 işletmenin toplam proje kapasitesi 456 tondur. /yıl Bu kapasitenin önemli 

bir kısmı y (431 ton/yıl) gökkuşağı alabalığı tarafından alınır ve 25 ton/yıl Türk yerel türü olan 

Karadeniz alabalığıdır (Sayğı ve ark., 2018). 2015 yılı  verilerine göre organik su ürünleri 

yetiştiriciliği üretiminden toplam 559 ton üretim yapılmış ve bu üretim miktarının 241,8 ton 

levrek  317,2 ton çipuradır (Arslan ve Akhan, 2018). 

 

Çizelge 5. Türkiye’de Organik Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu. 

İl 
Hayvan 

Türü 

Çiftçi (İşletme) 

Sayısı 

Hayvan 

Sayısı 

(Adet) 

Et  

(Ton

) 

Süt  

(Ton) 

Yumurta 

(Adet) 

Adana Kanatlı 1 11,815   2,000,400 

Afyonkarahisa

r 
Kanatlı 2 9,000   1,105,220 

Aydın Büyükbaş 1 723  
3,000.0

0 
 

Bilecik Kanatlı 1 36,000   1,000,000 

Bolu Kanatlı 8 128,479   24,277,081 

Burdur Kanatlı 1 1,800   576,000 

Bursa Kanatlı 2 11,759   3,945,290 

Çanakkale Küçükbaş 3 1,997 1.00 608.60  

Çanakkale Büyükbaş 2 2,786 
701.

10 

1,840.0

0 
 

Toplam 

Çanakkale 
 5 4,783 

702.

10 

2,448.6

0 
 

Elazığ Kanatlı 2 115,118   18,327,800 

İstanbul Kanatlı 1 350    

İstanbul Küçükbaş 1 10    

İstanbul Büyükbaş 1 7    

Toplam 

İstanbul 
 3 367    

İzmir Kanatlı 7 126,162 
31.8

8 
 28,527,991 

Kastamonu Büyükbaş 2 69  81.00  

Kırklareli Kanatlı 5 51,240   7,151,531 

Kocaeli Küçükbaş 1 102  0.22  
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Kocaeli Kanatlı 4 5,787   1,514,591 

Toplam 

Kocaeli 
 5 5,889  0.22 1,514,591 

Malatya Kanatlı 2 5,225   482,100 

Manisa Büyükbaş 2 2,083  
8,147.0

0 
 

Manisa Kanatlı 5 103,150   26,093,020 

Toplam 

Manisa 
 7 105,233  

8,147.0

0 
26,093,020 

Mersin Kanatlı 1 2,000   288,000 

Niğde Büyükbaş 1 1,165  
6,039.0

0 
 

Ordu Kanatlı 20 14,250   12,000 

Sakarya Kanatlı 11 155,600 
16.8

0 
 34,450,132 

Samsun Büyükbaş 1 682  
1,836.0

0 
 

Samsun Kanatlı 2 187,583 1.10  23,411,665 

Toplam 

Samsun 
 3 188,265 1.10 

1,836.0

0 
23,411,665 

Tekirdağ Kanatlı 3 74,700   1,358,000 

Tokat Küçükbaş 1 95 4.10   

Trabzon Kanatlı 1 2,205   341,280 

Uşak Kanatlı 12 49,200   8,129,826 

Yalova Büyükbaş 1 128  248.79  

Genel Toplam  108 1,101,270 
755.

98 

21,800.

61 
182,991,927 

Kaynak: TUİK, 2022 

 

Türkiye’de organik hayvan yetiştiriciliği 2011’de  %14.4 artış yaşanırken 2012’de 2011’e göre 

%78 oranında bir azalma 2013’te ise %75 oranında bir artış olmuştur (Şekil 2). 2014 yılı ve 

sonrasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde azalma trendi devam ederken 

kanatlı üretiminin istikrarlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Şekil 2). Bu durum, büyükbaş ve 

küçükbaş hayvanlardan üretilen et fiyatlarına göre kanatlı hayvanlarının et fiyatlarının daha 

avantajlı yani düşük olması ile açıklanabilir. 
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Şekil 2.  2004-2018 yılları arasında oganik hayvansal yetiştiricilikte hayvan sayısı 

 

3.4. İthalat ve İhracat Verileri 

Türkiye gibi zengin tarımsal üretim alanlarına sahip bir ülkenin dış ticaretinde özellikle 

ihracatında tarım ürünlerinin önemi büyük rol oynamaktadır. Özellikle pandemi ve bölgesel 

düzeyde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen ülkeler arası savaşlar tarımsal ürünlerin fiyatını bir 

anda arttırmış dünya gıdaya ulaşamama krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye ilk yıllarda 

ihraca konu olan organik tarım ürünlerini işlenmeden hammadde olarak satarken günümüzde 

bu durum giderek değişmekte ve organik ürünler işlenerek ihraç edilmektedir. Organik tarımsal 

ürünlerin işlenmesi ile bu ürünleri raf ömrünün arttırılması, pazarlanmasında kolaylık 

sağlanması ile ülke ekonomisi önemli bir katma değer kazanacak, organik tarım paydaşları ise 

yeni gelir kaynaklarına sahip olacaklar (Çizelge 5).  
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Çizelge 5. 2018 Yılı verilerine göre en çok ihraç edilen organik ürünler. 

Ürün Adı 
Miktar 

(Ton) 

Tutar 

 ($) 

Miktar 

(%) 

Tutar 

(%) 

Buğday Ve Buğday Ürünleri 31,194.53 11,913,987.26 41.1 5.86 

Meyve Ve Meyve Ürünleri 16,733.92 65,242,625.00 22.05 32.12 

Üzüm Ve Üzüm Ürünleri 9,536.31 27,895,275.66 12.56 13.73 

İncir Ve İncir Ürünleri 6,895.86 40,306,275.00 9.08 19.84 

Fındık Ve Fındık Ürünleri 4,440.76 31,964,563.27 5.85 15.74 

Kayısı Ve Kayısı Ürünleri 3,744.10 14,727,473.00 4.93 7.25 

Sebze Ve Sebze Ürünleri 1,146.61 1,694,270.52 1.51 0.83 

Diğerleri 850.03 2,198,960.80 1.12 1.08 

Mısır 815.38 2,983,475.42 1.07 1.47 

Zeytin Ve Zeytin Ürünleri 178.22 394,232.08 0.23 0.19 

Baharatlar 137.75 1,850,383.93 0.18 0.91 

Süt Ve Süt Ürünleri 105.53 129,053.19 0.14 0.06 

Antep Fıstığı 85.87 1,566,455.26 0.11 0.77 

Kanatlı Ürünleri 39.46 89,979.74 0.05 0.04 

Yumurta   184,628.09   0.09 

Toplam 75,904.32 203,141,638.22 100 100 

Kaynak: TUİK, 2022 

 

Çizelge 5’e göre Türkiye’nin başlıca ihraç ettiği organik tarım ürünleri arasında kuru üzüm, 

fındık, incir, kayısı, meyve ve sebze ürünleri, baklagiller, Antep fıstığı, pamuk ve mercimek 

ürünleri, susam, buğday ve nohut yer almaktadır (Anonim, 2020b). Çizelge 5’e göre buğday ve 

buğday ürünleri 31,194.53 ton, meyve ve meyve ürünleri 16,733.92 ton ve  üzüm 9,536.31 ton 

üretim miktarı ile en fazla ihraç edilen organik tarım ürünlerdir.  

Çizelge 6’ya göre Türkiye’nin organik tarım ürünlerini en çok ihraç ettiği ülkeler 26,045.27 

tonla İtalya, 18,000.34 tonla Almanya, 16,039.40 tonla Hollanda 13,091.67 tonla ABD, 

8,761.39 tonla Fransa, 6,509.92 tonla Belçika ve 5,166.17 tonla İngiltere’dir. Türkiye’nin 

organik tarım ürünlerini ihraç ettiği ülkelerin en başında İngiltere olmak üzere Avrupa birliği 

ülkeleri bulunmaktadır.  
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Çizelge 6. 2018 Yılı verilerine göre en çok ihraç yapılan ülkeler. 

Ülke 
Miktar 

(Ton) 

Ton 

(%) 

İtalya  26,045.27 23 

Almanya 18,000.34 16 

Hollanda 16,039.40 14 

ABD 13,091.67 12 

Fransa 8,761.39 8 

Belçika 6,509.92 6 

İngiltere 5,166.17 5 

İsveç 2,869.43 3 

İsviçre 2,499.03 2 

Kanada 2,306.25 2 

Güney Kore 2,165.22 2 

Birleşik Arap Emirlikleri 1,883.24 2 

İspanya 1,000.25 1 

Japonya 685.39 1 

Diğerleri 4,667.70 4 

Genel Toplam 111,690.68 100 

Kaynak: Anonim, 2019c. 

 

Türkiye ihraç ettiği organik tarım ürünleri olduğu gibi susam, pirinç unu, kahve, soya fasulyesi, 

elma, hindistan cevizi yağı, hurma, keten tohumu ve ayçiçeği gibi organik tarım ürünlerine ülke 

içinde oluşan talep dolayısıyla bu organik tarım ürünlerinin ithalatı da yapılmaktadır (Çizelge 

7). 

Çizelge 7’ye göre Etiyopya’dan alına soya fasulyesi 1,518 tonla en fazla ithal edilen organik 

tarım ürünüdür. Bu ürünü İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Cezayir, İsrail, ABD, ve 

İran’dan ithal edilen 598 tonla hurma Kazakistan’dan ithal edilen 276 ton keten tohumu 

izlemektedir.   

319



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Çizelge 7. 2019 Yılı Organik Ürün İthalatı. 

Ürün Adı Miktar

ı Ton) 
İthal Edilen Ülke 

Kako ve tozu 7.1 Almanya, İngiltere, Hollanda, 

Peru Kakao Yağı 1 Peru 
Acai Tozu  0.36 İngiltere, Fransa, Brezilya 

Adaçayı (yaprak) 1 Almanya 
Agave Şurubu 7.8 Meksika 

Hurma ( kuru, pekmez, ezme) 598.0 
ABD, Almanya, Cezayir, Fransa, 

İngiltere, Hollanda, , İsrail, İran, 

Tunus, Pakistan, Suudi Arabistan,  Ayçiçeği (tohumluk) 25.3 Ukrayna, Bulgaristan 

Ayçiçeği ve Ürünleri 10.2 İtalya 
Bezelye ( Protein Tozu) 0.4 Bulgaristan 

Bitkisel Yağlı Süt Bazlı Karışım 20.8 İspanya 
Buğday Çimi Tozu 0.7 İngiltere 

Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmuş) 1.3 Belçika, Avusturya, İtalya 

CHİA (tohumluk) 4 Almanya, Hollanda 
Erik (kurutulmuş) 63.7 Fransa, Arjantin, İngiltere 

Çemen Otu Tozu 1 Hindistan 
Çikolata Tozu 1.2 Almanya 

Çörekotu (işlenmemiş) 52 Hindistan 
Diğer müstahzar çocuk gıdaları 22.0 İsviçre 

Domates (ketçapı ve diğer sosları) 52 Hollanda 
Elma (kurutulmuş) 137.0 Kırgızistan 

Elma Sirkesi 40 Almanya 
Bitkisel çay ( organik papatya, kuşburnu, zencefil 

limon) 
4.4 Almanya 

Hardal (Hazır ve tozu) 9 Fransa, Hindistan 

Hindistan Cevizi (Yağ ve Unu) 89.0 Sri Lanka, Hollanda, Almanya 
Karnıyarık Otu Tozu 4 Almanya, Hindistan 

Keten Tohumu 276.0 Kazakistan 
Kinoa 3.0 Hindistan, Almanya 

Kimyon 2 Hindistan 
Mango Püresi 17.2 Almanya 

Meyan kökü 716 Gürcistan, Kazakistan 
Muz Püresi ve Flakesi  42 Fransa, Ekvador 

Yulaf Ezmesi 19.2 ABD 
Palm Yağı 4.7 Almanya, Hollanda 

Pirinç Unu ve Protein Tozu 9.2 Bulgaristan, Belçika 
Soya Fasülyesi ( Tohumluk Olmayan) 1.518 Etiyopya 

Susam Tohumu (Ham) 112 Uganda 

Dondurulmuş Meyve (  böğürtlen ve kiraz)  12 Sırbistan, ABD 

Genel Toplam 3.880   

Kaynak: Anonim, 2020c 

 

4. Türkiye’de İç Pazarının Genel Durumu 

Organik tarım üretim ilkeleri ve felsefesi Türkiye’ye dış pazarın talepleri doğrultusunda dış 

pazar taleplerine karşılık vermek amacıyla temelde ticari bir kazanç amacı ile uygulama alanı 

bulmuştur. Giderek bu yeni üretim sisteminin yararları fark edilmiş ve bu alanda yasal ve 

kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Başlangıçta dış pazara yönelik gerçekleşen faaliyetler 

nedeniyle iç pazarın mevcut durumu hakkında yeterli kayıt bulunmaktadır. Ancak daha çok  
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büyük kentlerde toplum bu anlamda bilinçlendikçe, organik tarım ürünlerine olan iç talep 

arttıkça ilk başlarda sınırlı sayıda satış noktaları süpermarketlerde, tarım dükkânlarında, 

aktarlarda ve organik halk pazarlarında oluşturulmuştur (Demiryürek, 2011). İç pazarda 

organik tarım ürünlerine yönelik olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen organik tarım 

ürünlerinin diğer konvansiyonel tarım ürünlerine oranla pazar payı oldukça düşüktür. Bunun 

nedenleri arasında organik tarım ürünlerinin dış satıma bağlı olarak üretilmesi, iç pazarın 

yeterince analiz edilmemesi, pazarlama etkinliği arttıracak ürün çeşitliliğinin sağlamaması, 

organik ürünlerin arz-talep dengesizliği ve dış satım nedeniyle fiyatın yüksek olmasıdır 

(Marangoz, 2008; Deviren ve Çelik, 2017). Bunun yanında organik ürünlerin satılmasında iç 

pazardaki tüketicilerin alım güçlerinin düşük olması ve bu ürünler için ödemeye razı oldukları 

fiyatın %2 düzeyinde olması bu ürünlerin iç pazarda satılmasını engelleyen bir diğer önemli bir 

sorundur (Pezikoğlu, 2004; İpek ve Çil, 2010; Deviren ve Çelik, 2017). Türkiye’de organik 

tarım ürünlerinin pazarda gelişimi için üreticilere, dış satım ile fiyat anlamında elde ettikleri 

avantajları iç pazarda da sunmak, iç pazarı cazip hale getirmek gerekmektedir. Türkiye’de 

organik tarım ürünlerine yönelik iç pazarın gelişmesini engelleyen faktörler en başında bilgi 

eksikliği gelmektedir. Bu durum ister üretici ve ister tüketici olsun iki taraf açısından da 

geçerlidir. Dış satım yapan üretici dış satım nedeniyle oluşan fiyat düzeyini iç pazardan da 

beklemektedir. Diğer bir konu üretim maliyetlerinin belirlenmesi sübjektif olarak yapılmakta 

ve gerçekleşenden yüksek hesaplanmakta ve bu da bu ürünlerin fiyatının yüksek belirlenmesine 

yol açmaktadır. Durum böyle olunca da organik tarım ürünlerine belirlenen yüksek fiyat iç 

pazarda bu ürünlere olan talebi düşürmektedir.  Tüketici açısında konu incelendiğinde 

çoğunlukla organik tarım konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, bu alandaki faaliyetlere 

inanmadığı ve tarımsal üretimin çevre maliyetlerini hiç hesaplamadığı, esasında bu ürünlerin 

üretiminin desteklenmesinin yarınlarına yapılan bir yatırım olduğunu anlatılamamıştır. 

Türkiye’de organik tarım ürünlerine yönelik iç pazarın geliştirilmesi için ilkokul döneminden 

başlayarak tüm paydaşlara konunun önemi ve aciliyeti  kapsamında tanıtım ve bilgilendirme 

çalışmalar yapılmalıdır. Organik tarım ürünlerin iç pazarda gelişmesi, kendine yer bulması, 

daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması için tüm paydaşların katkı sunması ve 

bazı fedakarlıklarda bulunması gerekmektedir. Örneğin süper-hiper marketlere bu ürünlerin 

satışına yer vermeli, tüketiciler de bu ürünleri gelecek kuşaklara daha güvenli bir yarın 

bırakmak için tercih etmeli, üreticiler ise gerçek maliyetlerle bu ürünleri sunmalı ve en önemlisi 

başta devlet olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları bu alanı desteklemelidirler. Öte 

yandan iç pazarda önemli bir etkisi olan sebze ve meyve pazarları, satış dükkânları için organik  
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ürünlerin satışını cazip hale getirecek kira ve pazarlama maliyetlerini düşüren bazı avantajlar 

oluşturulmalıdır. Yapılan birçok araştırmada tarımsal ürünlerin %80’inin tüketicilere bu 

pazarlar aracılığıyla ulaştığını, yapılan diğer bir araştırma ise tüketicilerin yaklaşık %55’inin 

organik ürünlerin satın alınabileceği yerler olarak  sebze ve meyve pazarlarını tercih ettiğni 

görmektedir (Merdan, 2014).  

 

5. SONUÇ 

Türkiye sahip olduğu çoğrafi avantajlar, doğal kaynaklar ve iklimi sayesinde organik tarım 

üretimi ve felsefesini uygulamak açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin sahip 

olduğu bu potansiyeli ekonomik bir değere dönüştürmesi özellikle gıda üretimi ve tederikinde  

pandemi ve bölgesel savaşların neden olduğu bir kriz yaşanırken tüm paydaşların desteği ile 

ulaşılabilecek bir hedeftir. Yıllar içinde süreç takip edildiğinde bu alanda büyük ilerleme 

sağlanmış ve üretim miktarında her geçen yıl artış kaydetmiştir. Türkiye’de 2019 yılı verilerine 

göre 505.551 ha alanda yapılan organik tarım üretim faaliyetlerinden 3.260.997 ton organik 

ürün üretilmiştir. İl bazında değerlendirildiğinde organik tarım üretiminde çiftçi sayısı, üretim 

miktarı ve üretim alanı kriterlerine göre Ege Bölgesi’nde Aydın İli ilk sırayı almaktadır. 

Türkiye’de en fazla organik sebze üretimini Manisa, en fazla organik meyve üretimini Aydın, 

en fazla organik tarla bitkileri üretimini Van İli’nde gerçekleşmiştir. Türkiye’de organik tarım 

üretiminde en fazla üretilen ürünler sebzelerde domates, meyvelerde zeytin, tarla bitkilerinde 

ise buğdaydır. 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de organik tarım ürünlerin ihracat miktarı 

75,904.32 ton ve ithalat miktarı 3,880 ton olarak gerçekleşmiş bu anlamda dış ticaret fazlası 

yaratan bir sektör olarak ekonomiye önemli bir katkısı olmaktadır. Genel olarak tarımın 

stratejik önemi Türkiye açısından özellikle organik tarım sistemine uygun şartları ile sahip 

olduğu potansiyeli değerlendirerek kısa vadede önemli bir ekonomik kazanç sağlayacak ve 

uzun vadede sahip olduğu tarım alanlarını organik tarım üretim ilkeleri ve felsefesi ile 

değerlendirilmesi Türkiye’nin yarınlarına yapılacak bir yatırım olacaktır.  
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ÖZET 

Bu çalışma; farklı ekim normlarında ekimi yapılan ve arı merası olarak değerlendirilen yemlik 

kolzadan geriye kalan kesin verim ve kalitesinin belirlenmesi amacıyla Bingöl ili ekolojik 

koşullarında 2020-2021 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Ekim normu olarak dekara 400 g, 

800 g, 1200 g, 1600 g, 2000 g ve 2400 g tohumluk kullanılmıştır. Bu ekim normlarında 

yetiştirilen yemlik kolzanın kesine ait verim özelliklerinden bitki boyu, biyolojik verim ve kes 

verimi, kalite özelliklerinden ise ham protein, ADF, NDF, sindirilebilir kuru madde, nispi yem 
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değeri, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi özellikler incelenmiştir. Ekim 

normlarının biyolojik verim, kes verimi ve kalsiyum üzerindeki etkisinin önemli olduğu ve bu 

özellikler açısından en yüksek değerlere 1600 g/da ekim normu ile ulaşıldığı belirlenmiştir. 

Ekim normlarının yemlik kolzanın bitki boyu ile kalite özellikleri (ham protein, ADF, NDF, 

sindirilebilir kuru madde, nispi yem değeri, fosfor, potasyum, magnezyum) üzerindeki etkisinin 

ise istatistiksel olarak önemsiz olduğu belirlenmiştir. Kalite kriterleri açısından bakıldığında 

yemlik kolzadan elde edilen ham protein oranı, sindirilebilir kuru madde oranı ile nispi yem 

değerinin çok düşük, ADF ve NDF oranlarının da çok yüksek olmasından dolayı hayvan 

beslemede dikkate alınmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kanola, biyolojik verim, kes verimi, ham protein, mineraller 
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EVALUATION OF THE FORAGE RAPESEED PLANT USED AS BEE PASTURE IN 

TERMS OF STRAW YIELD AND QUALITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in the ecological conditions of Bingöl province in the 2020-2021 

breeding season in order to determine the straw yield and quality of the forage rapeseed, which 

was cultivated in different sowing norms and evaluated as bee pasture. As the sowing norm, 

400 g, 800 g, 1200 g, 1600 g, 2000 g and 2400 g seeds were used per decare. The yield 

characteristics of forage rapeseed grown in these sowing norms, such as plant height, biological 

yield and straw yield, and quality characteristics such as crude protein, ADF, NDF, digestible 

dry matter, relative feed value, phosphorus, potassium, calcium and magnesium were 

investigated. It has been determined that the effect of sowing norms on biological yield, straw 

yield and calcium is important and the highest values in terms of these properties were reached 

with 1600 g/da sowing norm. It was determined that the effect of sowing norms on plant height 

and quality characteristics (crude protein, ADF, NDF, digestible dry matter, relative feed value, 

phosphorus, potassium, magnesium) of forage rapeseed was statistically insignificant. In terms 

of quality criteria, it was concluded that the crude protein ratio, digestible dry matter ratio and 

relative feed value obtained from forage rapeseed were very low, and ADF and NDF ratios 

were very high, so it should not be taken into account in animal nutrition. 

 

Keywords: Canola, biological yield, straw yield, crude protein, minerals 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde kaliteli kaba yemler, başlıca üç ana kaynaktan karşılanmaktadır. Bunların ilki çayır 

mera alanları, ikincisi tarımı yapılan yem bitkileri, üçüncüsü bitkisel üretim artıklarıdır 

(Avcıoğlu ve ark., 2009a). Ülkemiz hayvanlarının yıllık ihtiyaç duyduğu kaba yem miktarı 70.7 

milyon ton olup, bunun 29.2 milyon tonu bitkisel üretim artıkları ile kapatılmaya 

çalışılmaktadır (Çaçan ve Yüksel, 2016). Bitkisel üretim artıklarının başında buğday ve arpa 

samanı gelmektedir. Buğday ve arpa samanı dışında yulaf ve çavdar samanı, mısır sapı, pamuk 

ve ayçiçeği tohum kabukları, fındık kabuğu, pirinç kabuğu ve kavuzu, meyve kabukları gibi 

ürünler gelmektedir (Alçiçek ve ark., 2010). Farklı bitki artıklarının da kaba yem kaynağı olarak 

kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için bu alanda bazı çalışmaların yapılmasına 

ihtiyaç vardır. Bu amaçla kolza bitkisi değerlendirilmeye alınmıştır. 

Kolza esasında yağlık, geniş yapraklı ve bol habituslu olan çeşitlerinin de yemlik olarak 

değerlendirildiği bir bitkidir. Yemlik olarak yetiştirilen kolza, daha çok yeşil ot ve silaj amaçlı 

olarak yetiştirilmektedir (Avcıoğlu ve ark., 2009b). Yemlik kolza aynı zamanda bal arılar için 

zengin balözü kaynağıdır (Açıkgöz, 2021). Yemlik kolza floranın yeterli olduğu yerlerde bal 

arıları için destek amaçlı besin kaynağı, floranın yetersiz olduğu yerlerde ana nektar ve polen 

kaynağıdır (Korkmaz, 2003). Yemlik kolzada farklı ekim normlarının bazı verim özelliklerine 

etkisi ve arı merası olarak değerlendirildiği çalışma sonrasında (Çaçan ve ark., 2022), geriye 

kalan yemlik kolza kesinin (samanının) bitkisel üretim artığı olarak, hayvan beslemede 

kullanılıp, kullanılmayacağını araştırmak amacıyla bu çalışma yürütülmüştür.  

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. MATERYAL 

Bu araştırma, Bingöl Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi alanında 

yürütülmüştür. Bu alan Bingöl il merkezine 15 km uzakta olup, rakımı ortalama 1080 m’dir. 

Bingöl ilinde yıllık ortalama sıcaklık değeri 12.1 0C, yıllık toplam yağış miktarı da 948.4 

mm’dir (MGM, 2021). 

Yapılan toprak analizine göre toprak yapısının killi-tınlı yapıda olduğu, hafif derecede asidik 

(pH: 6.26), tuzsuz (%0.014), organik madde içeriği az (%1.09), az kireçli (%0.41), potasyum 

içeriğinin az (18.27 kg/da) ve fosfor oranının orta (7.60 kg/da) olduğu tespit edilmiştir. 
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2.2. METOT 

Deneme, 02 Ekim 2020 tarihinde dekara 400 g, 800 g, 1200 g, 1600 g, 2000 g ve 2400 g olacak 

şekilde tohumluk miktarları kullanılarak kurulmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme 

desenine göre üç tekerrürlü, sıra uzunluğu 20 m, sıra arası mesafe 40 cm ve her uygulama için 

4 sıra olacak şekilde planlanmıştır. Deneme 13 Nisan – 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında arı 

merası olarak değerlendirilmiştir (Çaçan ve ark., 2022). Denemede 03 Mayıs 2021 tarihinde 

çiçeklenme bittikten sonra tohumların olgunlaşması beklenmiştir. 04 Haziran 2021 tarihinde 

hasat yapılmıştır. Hasat yapılmadan önce her parsel için 10 bitki üzerinden bitki boyu 

ölçülmüştür. Kenar tesiri alındıktan sonra her parselden bir metrekarelik alan biçilip tartılarak 

biyolojik verim elde edilmiştir. Hasat edilen alandan el yardımıyla tohumlar ayrılarak geriye 

kalan bitki kısımları tartılarak kes verimi elde edilmiştir (Anonim, 2001). 

Her parselden kes örnekleri alınıp el değirmeni yardımıyla öğütüldükten sonra Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Laboratuvarı’nda NIRS cihazı yardımıyla ham protein, ADF (asit 

deterjanda çözünmeyen lif), NDF (nötr deterjanda çözünmeyen lif), P (fosfor), K (potasyum), 

Ca (kalsiyum) ve Mg (magnezyum) içerikleri belirlenmiştir (Çaçan ve ark., 2015). ADF ve 

NDF yardımıyla da SKM (sindirilebilir kuru madde) ve NYD (nispi yem değeri) hesaplanmıştır 

(Morrison, 2003). 

Elde edilen verilere JMP istatistik paket programı yardımıyla tesadüf blokları deneme desenine 

uygun şekilde varyans analizi uygulanmıştır. Ortalamaların farklılıkları 0.05 seviyesinde LSD 

testi ile karşılaştırılmıştır (JMP, 2018).   

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yemlik kolzanın farklı ekim normunda alınan kesine ait bitki boyu, biyolojik verim ve kes 

verimi Tablo 1’de verilmiştir. Ekim normlarının bitki boyu üzerindeki etkisi istatistiksel olarak 

önemsiz, biyolojik verim ve kes verimi üzerindeki etkisi ise önemli bulunmuştur.  
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Tablo 1. Yemlik kolzanın kesine ait bitki boyu, biyolojik verimi ve kes verimi 

Ekim normu (g/da) Bitki boyu (cm) Biyolojik verim (kg/da) Kes verimi (kg/da) 

400 60.5öd 163 d** 143 c** 

800 69.1 211 cd 186 bc 

1200 76.4 264 bc 227 ab 

1600 85.3 291 ab 250 a 

2000 74.3 340 a 282 a 

2400 78.1 317 ab 270 a 

Ortalama 73.9 264 226 

CV (%) 12.5 14.0 13.5 

**: P≤0.01 düzeylerinde önemli 

 

Yemlik kolza kesinde bitki boyu 60.5-85.3 cm arasında değişim göstermiş ve ortalaması 73.9 

cm olarak elde edilmiştir. En yüksek biyolojik verim 1600 g/da, 2000 g/da ve 2400 g/da ekim 

normundaki parsellerden, en yüksek kes verimi ise 1200 g/da, 1600 g/da, 2000 g/da ve 2400 

g/da ekim normundaki parsellerden alınmıştır. En düşük biyolojik verim ve kes verimi ise 400 

g/da ve 800 g/da ekim normu uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Ekim normunun 

ortalaması olarak biyolojik verim 264 kg/da ve kes verimi de 226 kg/da olarak elde edilmiştir 

(Tablo 1). 

Yemlik kolzanın farklı ekim normunda alınan kesine ait ham protein (HP), asit deterjanda 

çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru madde 

(SKM) ve nispi yem değerleri (NYD) Tablo 2’de verilmiştir. Kalite parametresi olarak 

incelenen bu özelliklerin tamamında, uygulanan ekim normunun istatistiksel olarak önemli 

olmadığı görülmektedir. Ortalama olarak ham protein %4.47, ADF %58.3, NDF %72.7, SKM 

%43.5 ve NYD 55.7 olarak elde edilmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Yemlik kolzanın keslerine ait HP, ADF, NDF, SKM ve nispi yem değerleri 

Ekim normu (g/da) HP (%) ADF (%) NDF (%) SKM (%) NYD 

400 5.05öd 56.9 öd 71.9 öd 44.6 öd 58.0 öd 

800 4.67 57.9 72.3 43.8 56.3 

1200 4.20 57.9 72.5 43.8 56.1 

1600 4.65 58.1 72.7 43.7 55.9 

2000 4.10 59.6 73.5 42.5 53.9 

2400 4.16 59.5 73.3 42.6 54.0 

Ortalama 4.47 58.3 72.7 43.5 55.7 

CV (%) 13.7 3.1 3.4 3.3 6.7 

öd: önemli değil 
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Yemlik kolzanın farklı ekim normunda alınan kesine ait fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum 

(Ca) ve magnezyum (Mg) oranları Tablo 3’te verilmiştir.  Ekim normlarının fosfor, potasyum 

ve magnezyum üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak önemsiz, kalsiyum üzerindeki etkisinin 

ise önemli olduğu görülmektedir. En yüksek kalsiyum oranları 1600 g/da, 2000 g/da ve 2400 

g/da ekim normundan alındığı görülmektedir. Ekim normlarının ortalaması olarak fosfor 

%0.14, potasyum %0.72, kalsiyum %1.43 ve magnezyum %0.24 olarak elde edilmiştir (Tablo 

3). 

Tablo 3. Yemlik kolzanın keslerine ait P, K, Ca ve Mg oranları 

Ekim normu (g/da) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 

400 0.15 öd 0.74 öd 1.40 b* 0.24 öd 

800 0.15 0.79 1.40 b 0.23 

1200 0.14 0.75 1.40 b 0.23 

1600 0.14 0.80 1.44 ab 0.23 

2000 0.13 0.61 1.47 a 0.24 

2400 0.12 0.66 1.49 a 0.24 

Ortalama 0.14 0.72 1.43 0.24 

CV (%) 12.4 12.2 2.6 6.7 

*: P≤0.05 düzeyinde önemli, öd: önemli değil 

 

Yem bitkilerinde kes verimi ve kalitesi ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar bakıldığında; yem 

bezelyesi, adi fiğ, kara nohut, burçak ve yonca kes verimlerinin 43-887 kg/da, ham protein 

oranlarının %6.5-13.9, ADF oranlarının %28.9-42.2, NDF oranlarının %34.5-57.3, SKM 

oranlarının %56.0-66.3 ve nispi yem değerlerinin 93-178 aralığında değiştiği rapor edilmiştir 

(Çaçan et al., 2018a, 2018b; Çaçan & Kökten, 2020; Kaplan et al., 2012; Uçar et al., 2021). 

Mevcut çalışmadan elde edilen bulgular ile daha önce yapılan bu çalışmalardan elde edilen 

bulgular karşılaştırıldığında kes verimi açısından benzer sonuçlar elde edildiği, ancak kes 

kalitesi açısından bakıldığında bu çalışmadan elde edilen ham protein oranının, diğer 

çalışmalardan elde edilen bulgulardan daha düşük, ADF ve NDF oranlarının ise daha yüksek 

olduğu ve nihayetinde nispi yem değerinin de oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

(Lacefield, 1988) tarafından belirlenen yem bitkileri kalite standartları açısından da 

bakıldığında yemlik kolzadan elde edilen ham protein, ADF, NDF ve SKM oranları ile nispi 

yem değerinin, en düşük kalite olan beşinci sınıfta yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar bize 

yemlik kolzadan elde edilen kesin verim açısından yüksek değer vermiş olmasına rağmen kalite 

açısından çok düşük olduğu, bu nedenle hayvan besleme açısından dikkate alınmaması 

gerektiğini ortaya koymaktadır.   
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4. SONUÇ 

Ekim normlarının yemlik kolzanın kes verimi ve kalitesi üzerindeki etkisinin incelendiği bu 

çalışmada; bitki boyu, ham protein, ADF, NDF, sindirilebilir kuru madde, nispi yem değeri, 

fosfor, potasyum ve magnezyum üzerinde ekim normlarının istatistiksel olarak herhangi bir 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ekim normları arasındaki farklılığın istatistiksel olarak 

anlamlı bulunduğu biyolojik verim, kes verimi ve kalsiyum oranlarında ise en yüksek değerlere 

1600 g/da ekim normu ile ulaşıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla farklı ekim normlarının 

yemlik kolzanın kes kalitesi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, ancak 1600 g/da ekim 

normunda yemlik kolzanın yetiştirilmesinin kes verimi üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi 

olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak yem kalitesi açısından bakıldığında yemlik kolzadan elde 

edilen ham protein oranları ile nispi yem değerinin çok düşük olmasından dolayı hayvan 

besleme açısından dikkate alınmaması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  
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ABSTRACT 

Academic accommodations enable students with special needs to access the curriculum in the 

inclusive education setting with ease. They alter the way tasks are presented to Undergraduates 

with Special Needs and allow them to complete the same assignments as other students. These 

changes do not give Undergraduates with Special Needs unfair advantage or in the case of 

assessments, change what a test measures. Given that there is scanty literature on academic 

accommodations utilised for Undergraduates with Special Needs in Nigerian universities, this 

study set out to investigate the attitude of university lecturers teaching in a Southwestern public 

university in Nigeria, toward providing academic accommodations to undergraduates with 

special needs. The descriptive research design was adopted which involved the purposive 

selection of the University of Ibadan, which is the largest public university in southwestern 

Nigeria. A random sample of 61 university lecturers from four randomly selected faculties 

completed the questionnaire. The majority of the participants 37(60.7%) were male, while 

24(39.3%) were female. Descriptive and inferential statistics were used to analyse the data 

collected at 95% confidence levels (CIs) and p<0.05. Findings (a weighted mean of 2.85 and 

2.51 respectively, as against the threshold of 4.00) showed a slightly positive attitude toward 

providing academic accommodations to undergraduates with special needs among the 

participants while delivering their lectures and when administering tests and examinations to 

undergraduates with special needs. It was found that the demographic factors: gender, age, 

faculty affiliation and previous teaching of students with special needs are not potent predictors 

of lecturers’ attitude toward providing academic accommodations to undergraduates with 

special needs. The most important predictor of lecturers’ attitude toward the provision of 

academic accommodations to undergraduates with special needs is teaching experience. The 

study recommended among others, that there should be a better disability policy 

implementation resulting from a strong positive attitudinal change among lecturers in the 

University of Ibadan and by extension, Nigerian universities. 

 

Key Words: Attitude towards Academic Accommodation, Inclusive Education, University 

Lecturers, Undergraduates with Special Needs  
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INTRODUCTION 

The provision of qualitative education in a setting that is both conducive and easily accessible 

to all categories of learners irrespective of their unique learning characteristics is a major feature 

of the Inclusive Education (IE) policy. Advocates of inclusive education anchor the policy on 

equal rights and opportunities for all individuals as proposed by the United Nations 

Organization (UN). Inclusive education emphasizes the need to integrate all human beings into 

society notwithstanding their racial, social, academic and physical diversities. To this effect, 

the Federal Republic of Nigeria (1) stated in the sixth edition of the National Policy on 

Education that education is a right of every Nigerian regardless of gender, social status, religion, 

colour, ethnic background and any peculiar individual challenges. Nigeria as a member nation 

of the UN has also adopted the new vision on education tagged "Education 2030: Towards 

inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all" (2).  

In 2019, the Nigerian government courageously passed into law the Discrimination against 

Persons with Disabilities (Prohibition) Bill which was proposed nineteen years ago. The 

passage of the Disability Act 2019 into law in Nigeria signifies not only the true inclusion of 

Individuals with Special Needs (ISN) into the Nigerian society, but also the expedition to the 

provision of appropriate inclusive education in Nigeria (3). These laudable steps point to the 

fact that Nigeria has adopted the policy of inclusive education, although varied unresolved 

constraints are bewildering the appropriate implementation of the policy. Such challenges are 

found within Nigeria's cultural, economic, social and political spheres (4). Hence, the 

implementation of inclusive education in Nigeria at different educational (primary, secondary 

and tertiary) levels needs to be further investigated.  

The Nigerian education system accommodates learners with diverse special educational needs 

in the tertiary institutions of higher learning (5, 6). However, within the Nigerian educational 

system, the extent undergraduates with impairments in vision, hearing, learning, physical 

abilities, emotional state, and those with multiple disabilities (7), receive individual supports 

geared towards removing barriers that inhibit their academic success is still being debated. An 

individual's special needs can make him or her differ from other learners in terms of physical, 

social, psychological and mental behaviours to the extent that he or she will require additional 

assistance to benefit from educational programmes designed for others without special needs. 

Therefore, more proactive actions toward including ISN in Nigeria into regular education 

classrooms are needed.  
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There is no doubt that effective teaching of ISN requires certain academic accommodations. 

Accommodations are alterations in the way tasks are presented that allow the students to 

complete the same assignments as other students. These changes do not give students with 

special needs unfair advantage or in the case of assessments, change what a test measures. They 

make it possible for students with special needs to show what they know without being impeded 

by their disability. Some academic accommodations include allowing extended time on tests 

and examinations, a sign-language interpreter in my class, student to tape record classroom 

lectures,  student to give oral presentations or tape-recorded assignments rather than complete 

written projects, student to redo missed examination without penalty when absent due to 

disability reasons, preferential seating and providing students with a syllabus before the term 

begins to give ample time to complete reading and writing assignments when this option is not 

available to other students. Correct utilisation of suitable accommodations is expected to aid 

Undergraduates with Special Needs (UwSN) to compensate for the loss in the recognised skill 

deficit area (8). Thus, the provisions of academic accommodations which will facilitate the 

attainment of a fair inclusive education at the tertiary institutions of higher learning need to be 

well understood.  

Also, there is the need to know the attitudinal stand of university lecturers towards the delivery 

of academic accommodations to UwSn. This is because attitudes tend to impact on quality of 

service delivered by individuals. Attitudes refer to dispositions towards an object or individual. 

It can be positive (9; 10) or negative (11). Attitude comprise cognitive (thought, opinion, belief), 

emotional (affect or feeling) and behavioural (predisposition, action) elements that closely 

connect (12). It can improve or mar the implementation of the inclusive education policy (13). 

Therefore, it is believed that a major step towards providing responsible inclusive education to 

UwSN lies in recognizing whether lecturers have positive or negative attitude toward providing 

academic accommodations to UwSN. Moreover, when academic accommodations are properly 

deployed by the lecturers, school failure and dropout rates are likely to reduce especially among 

UwSN. 

 

LITERATURE REVIEW 

Benkohila, Elhoweris and Efthymiou (14), studied a sample of one hundred and twenty-five 

(125) university faculty in the United Arab Emirates and found that participants possessed 

positive attitudes and willingness to provide accommodations to students with disabilities. Two 

important issues arising from the study by (14) on faculty attitudes towards accommodations  
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were that the inclusion of students with challenging conditions is a reasonable action when 

considered from both academic and social viewpoints; and that there are immense benefits to 

be derived from engaging in the practice of inclusion in institutions of higher learning.  

A study conducted by (15) involved faculty members of a government owned university in 

Israel. A variable of interest in the study was the attitudes displayed by study participants 

towards students with learning disabilities. University faculty was found to have positive 

attitudes towards students with learning disabilities. They equally expressed their willingness 

to provide the necessary support that can enhance students’ academic success.  Based on these 

findings the present study hopes to find out whether university faculty in a Southwestern 

Nigerian University possess positive attitudes or not towards UwSN. 

(16) reported that the most common type of academic accommodations received by students 

who have disabilities was an extended time during tests and conducting their examinations in a 

room with reduced distractions. (16) concluded that for improved academic achievement and 

psychological well-being, members of the faculty should use academic accommodations for 

college students with diverse disability conditions. The reason for this submission is not far 

from that with academic accommodations students with disabilities appear to access the 

curriculum in a better way and obtain enhanced learning outcomes. 

Studies like (17) found that university lecturers sometimes display unsuitable attitudes toward 

students with disabilities. This could reveal in form of a show of reluctance in providing 

accommodations such as extended deadlines, adapted examinations and assignments. A review 

of literature by (18) identified certain factors that account for success among UwSN. Such 

factors include attitudes of faculty towards the students, recognition of the importance of higher 

education for these individuals, the provision of support services, the efforts made by the 

students themselves toward their studies and easy access to facilities on campus. (18) concluded 

that the positive attitudes displayed by lecturers constitute the most important factor of 

influence on the academic success of UwSN in tertiary institutions of learning. Since the study 

area of (18) was Israel, it would be good to garner more understanding about the association 

between the attitude of higher education lecturers toward the use of academic accommodations 

for students with special needs in the classroom and on tests and examinations in a developing 

country like Nigeria.  

A study conducted by (9) in the United States of America revealed positive attitudes among 

faculty members toward providing academic accommodations for students with special needs. 

In addition, it was reported that the likelihood of having negative attitudes was higher toward  
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students with mental health problems and those with learning disabilities than toward other 

students with physical disabilities. In addition, the study revealed that faculty members 

conceived some wrong ideas about offices of disability services and the provision of 

accommodations. (19) found that teachers demonstrated more positive attitudes toward the use 

of academic accommodations in the classroom than toward the use of accommodations on tests 

and examinations. 

Reports by (20) showed that university lecturers displayed reasonable role and fairly solid self-

efficacy beliefs to provide accommodations for students with special needs attending 

universities in Ethiopia. The study did not find statistical significant influence between 

background factors and university lecturers’ self-efficacy beliefs to provide accommodations 

for students with special needs attending universities in Ethiopia. The background factors of 

interest were gender, age, faculty, entire teaching experience, educational rank, taking a course 

in special needs education as a pre-service teacher, teaching methodology training, awareness 

raising training on special needs education and experience in teaching students with disabilities.  

Some of these factors are also examined in the present study.  

The attitudes of university lecturers in Kuwait toward likely accommodations for university 

students with disabilities were investigated by (21). It was found that the lecturers possessed 

positive attitudes towards the use of accommodations for their students. More so, no 

relationships between gender and academic affiliation and attitude of academics toward 

providing accommodations to students with special needs were obtained. Other studies found 

that the attitude of female university faculty was more positive than that of males (22; 23). 

Besides, female teachers demonstrated more positive attitudes toward teaching students with 

learning disabilities in regular education classrooms (13). 

According to the ongoing review of literature, there is a general favourable attitudinal position 

to providing accommodations to UwSN among the academic staff in institutions of higher 

learning. However, all the studies so far reviewed were conducted outside the locale of the 

present study and to the best of the researcher's knowledge, there is a paucity of literature on 

university faculty attitudes toward providing accommodations to UwSN in Nigeria. Therefore, 

this study, investigated the position of lecturers who teach in a Southwestern public university 

in Nigeria concerning their attitudes toward providing academic accommodations to 

undergraduates who exhibit special educational needs. The study specifically covered the 

attitudes toward academic accommodations in the identified four categories of special needs as 

follows: learning disabilities, visual impairment, hearing impairment and physical disabilities.  
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The outcome of this study would contribute meaningfully towards a positive attitude resulting 

to better disability policy implementation in the University of Ibadan and by extension, Nigerian 

universities. The study would provide useful policy-making information that can build a better 

inclusive education practice in Nigerian universities. This study would impact the right of 

learners with special needs in tertiary institutions of learning in Nigeria as a whole. Therefore, 

the present study aimed to find out: 

i .  whether lecturers have a positive or negative attitude toward providing academic 

accommodations for undergraduates with special needs while teaching in the class or lecture 

rooms.  

ii. whether lecturers have a positive or negative attitude toward providing academic 

accommodations for UwSN while administering tests and examinations to them.  

iii.  the odds for lecturers' attitude toward providing academic accommodations for 

UwSN based on selected demographic variables.  

 

METHODOLOGY 

Design 

The descriptive research design was adopted. (24) explained that this research method enables the 

researcher to collect information from a sample of persons about an identified problem. The researcher 

is at liberty to choose his participants, collect data and make use of a wide range of instruments that 

suit the objectives of the study. For instance, questionnaires can be used to elicit responses from 

participants without the manipulation of variables. The reason is that all variables studied already exist. 

Instrument 

The questionnaire used for this study was developed after a thorough review of questionnaires 

that had been used by other researchers to measure attitudes of faculty towards accommodations 

used for students with special needs like the survey by (19). Considerable changes were made 

to the existing questions in (19) questionnaire. For instance, the modified 4-point Likert scale 

of strongly agree, agree, disagree and strongly disagree was used instead of the 5 point scale. 

The terms “disabilities” “standardized” and “regular education” were replaced with “special 

needs”, “tests and examinations” and “inclusive education”, respectively. The questions were 

rephrased to suit the objectives of the present study. Meadow’s original questionnaire is a 16 

Likert scale, while there are 12 items in the present questionnaire. Four items were removed 

after the trial test conducted before the main study. The present questionnaire has two sections 

– A and B.  Section A elicited information on demographics. This section has five questions  
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that elicited responses on gender, age, faculty, educational qualification, years of teaching 

experience and previous teaching of students with special needs. Section B has twelve items 

that measured: lecturers’ attitude toward providing academic accommodations in the 

class/lecture room (questions 1-8) and lecturers’ attitude toward the use of accommodations on 

tests and examinations (questions 9-12). After a trial test with twenty lecturers who did not 

participate in the study, a Cronbach alpha obtained was 0.73 for questions on the use of 

accommodations in the lecture rooms, and a Cronbach alpha of 0.75 for the questions on the 

use of accommodations on tests and examinations showing acceptable reliability. 

Sampling Technique and Sampling 

A purposive selection of the largest public University in Southwestern Nigeria, the University 

of Ibadan, Ibadan, Nigeria, was adopted for the study. The University of Ibadan is the premier 

University in the country and is well-known as a pacesetter institution. It was established in 

1948, and it became a full-fledged independent University in 1962. There are academic 

programmes in seventeen Faculties namely, Arts, Science, Basic Medical Sciences, Clinical 

Sciences, Agriculture, the Social Sciences, Education, Veterinary Medicine, Pharmacy, 

Technology, Law, Public Health, Dentistry, Economics, Renewable Natural Resources, 

Environmental Design and Management and Multidisciplinary Studies. These faculties run 

undergraduate and postgraduate programmes.  

The simple random sampling technique was used to select the Faculties that were involved in 

the study. The researcher shared the survey link with more than 180 lecturers from five Faculties 

in the selected university (representing 29.4%) of the Faculties, via emails, telegram and 

WhatsApp platforms. The Faculties selected were: Arts, Agriculture, Education, Science and 

the Social Sciences. A survey preamble stating –the goal of the research, operational definitions 

of terminologies like academic accommodation, and description of the instrument was included 

in the Google Form. Participation was voluntary and only those who consented in writing to 

participate in the study were included. To forestall the challenges of poor internet connectivity 

and epileptic power supply experienced on campus in the university during the period of the 

study, and based on the number of requests for hard copies received from lecturers, twenty-five 

hard copies of the questionnaire were produced and distributed to few lecturers in their offices 

by the researcher and one research assistant. However, not all of those who collected the hard 

copies returned the filled questionnaires. Only eleven filled hard copies of the questionnaires 

were retrieved from those who collected them. The total number of responses received after 8 

days of administration of the instrument was 61 (online - 50 and hard copy - 11). In all 205  
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(180+25) copies of the questionnaire were sent out and 61 of them were retrieved which 

represents 25.75%. All 61 responses were included in the analysis. The participants were 

assured that their responses would be kept confidential. This assurance further authenticated 

the process of the study.  

The data collected were analysed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

version 25 at 0.05 level of significance. Descriptive statistics were used to analyse the 

demographic data, while a t-test (one sample) was used to answer research questions one and 

two. For research question three the multivariate logistics regression analysis was computed. 

The demographic profiles of the participants showed that 37(60.7%) were male, while 

24(39.3%) were female. Participants' age showed that 30(49.2%) were aged 51 years and above; 

24(39.3%) were aged 41-50 years, while 7(11.5%) were aged 31-40 years. On the faculty 

affiliations of participants, it was observed that more than half came from Education 34(55.7%), 

followed by Science 13(21.3%); Arts 6(9.8%); Agriculture 6(9.8%) and then the Social 

Sciences 2(3.3%). Also, the majority of the participants have obtained the Ph.D degree 

55(90.2%), those with Master's degree are 3(4.9%) and those with other degrees are 3(4.9%). 

Years of teaching experience indicated that 24(39.3%) have gained 16 years and above 

experience in the teaching profession, followed by those who have served 11-15 years 

20(32.8%), those with 5-10 years experience 14(23.0%), while less than 5 years 3(4.9%). 

Participants, who have taught students with special needs previously are 57 (93.4%), while 

those who have not taught students with special needs are 4(6.6%). 
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RESULTS 

Table 1: Lecturers’ attitude toward providing academic accommodations for undergraduates with 

special needs in the lecture/classroom 

Class/lecture room attitude Mean Ranking Mean 

difference 

T p-value Remark 

I think that in the education of 

UwSN, academic accommodation is 

a major component that can truly 

make a difference.  

3.62 1st .623 8.359 .000 * 

I believe that if chosen carefully 

academic accommodations are tools 

for meeting the demands of each 

student. 

3.26 2nd .262 2.454 .017 * 

In the inclusive classroom, I believe 

that special education professionals 

must deliver academic 

accommodations to undergraduates 

with special needs.  

3.02 3rd .016 .139 .890 NS 

I can easily recognize any student 

that may require special academic 

accommodations when teaching. 

3.02 3rd .016 .129 .898 NS 

For inclusiveness, I think I have the 

requisite knowledge at providing 

academic accommodations required 

by undergraduates with special 

needs. 

2.84 4th -.164 -1.371 .176 NS 

I believe that I can implement 

academic accommodations for 

UwSN while teaching the students. 

2.48 5th -.525 -4.435 .000 * 

I am not sure my experience is 

adequate for the provision of 

academic accommodations in the 

inclusive classroom 

2.36 6th -.639 -5.360 .000 * 

Often, I find it challenging to 

recognize and provide the academic 

accommodations required by 

undergraduates with special needs. 

2.25 7th -.754 -6.248 .000 * 

Test value = 3;   * Significant at 0.05 level 

 

Research question one: Do lecturers have positive or negative attitudes toward providing 

academic accommodations for UwSN in the class or lecture rooms?  

To determine the attitudes of lecturers toward providing academic accommodations for UwSN 

when teaching in the class or lecture rooms, the one-sample t-test was computed. Table 1 points 

to the fact that out of the 8 items measuring lecturers’ attitudes toward providing academic 

accommodations for UwSN in the class or lecture rooms, three items did not reveal significant 

attitudes as their p-values were greater than 0.05 as follows: “In the inclusive classroom, I 

believe that special education professionals must deliver academic accommodations to UwSN”,  
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“I can easily recognize any student that may require special academic accommodations when 

teaching”, and “For inclusiveness, I think I have the requisite knowledge at providing academic 

accommodations required by UwSN”. Aside from these three questions, Table 1 indicates that 

statistically, the average ratings were higher than 3 for the other items. This shows that the 

attitude of lecturers’ toward providing academic accommodations for UwSN when they are 

teaching is somewhat positive.  

Going by the mean ranking, participants obtained their highest mean rating of 3.62 in the 

question which states “I think that in the education of UwSN, academic accommodation is a 

major component that can truly make a difference”. Next in the ranking is participants’ mean 

score of 3.26 got in the question: “I believe that if chosen carefully academic accommodations 

are tools for meeting the demands of each student. A further look at Table 1 specifies, however, 

that there are negative mean differences for half of the items (4 out of 8 items). Also, the 

corresponding p-values of the 4 items are less than 0.05. Hence, concerning providing academic 

accommodations while teaching, lecturers do slightly agree to the use of academic 

accommodations for UwSN. Therefore, it is concluded that participants have inadequate 

knowledge about academic accommodations used for UwSN in classroom settings in the 

university. This may be responsible for the slight positive attitudes toward providing academic 

accommodations for UwSN recorded in this study.  

 

 

Fig. 1: Lecturers attitude towards accommodations for undergraduates with special needs in the 

classroom/lecture room 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

345



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Figure 1 further illustrates the result in Table 5. At a glance, it can be seen that out of the eight 

questions that measured lecturers’ attitude toward providing academic accommodations for 

UwSN when teaching, the single item with the highest mean score is “I think that in the 

education of UwSN, academic accommodations is a major component that can truly make a 

difference”. This is followed by “I believe that if chosen carefully academic accommodations 

are tools for meeting the demands of each student”. The question with the least means rating 

and contribution is: “Often, I find it challenging to recognize and provide the academic 

accommodations required by UwSN’. Next to this item in the low mean score is the question 

that states “I am not sure my experience is adequate for the provision of academic 

accommodations in the inclusive classroom”. These two items suggest that lecturers have a 

rather positive attitude. In all, among university lecturers, there is a slightly positive attitude 

toward providing academic accommodations for UwSN.  

 

Table 2: Lecturers’ attitude towards academic accommodations for undergraduates with special needs 

on tests and examinations 

Tests and Examination attitude Mean Ranking Mean 

difference 

T p-

value 

Remark 

I think that when conducting tests 

and examinations for UwSN, it is 

obligatory to provide them with 

academic accommodations. 

3.48 1st 

 

.475 5.728 .000 * 

I believe I lack the competence to 

provide academic accommodations 

to UwSN while administering tests 

and examinations 

2.34 2nd 

 

-.656 -5.219 .000 * 

I think that providing academic 

accommodations to UwSN during 

testing prevents the examiner from 

determining the exact state of the 

student’s potential, strengths and 

capabilities. 

2.31 3rd 

 

-.689 -6.204 .000 * 

I feel that it is unjust to provide 

academic accommodations to 

UwSN while administering tests and 

examinations to the students. 

1.89 4th 

 

-1.115 -11.533 .000 * 

Test value = 3;   * Significant at 0.05 level 

 

Research question two: Do lecturers have positive or negative attitudes toward providing 

academic accommodations for UwSN when administering tests and examinations? 

Participants’ obtained the highest mean score of 3.48 in the item: “I think that when conducting 

tests and examinations for UwSN, it is obligatory to provide them with academic 

accommodations".  This shows that participants recognise the importance of providing  
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adjustments to their students during tests and examinations based on the nature of a student's 

special needs. But participants require a deep understanding of the concepts of academic 

accommodations to enable them to take a full positive stand. 

In addition, the t-test result showed a negative mean difference for the majority of the items and 

their corresponding p-values were less than 0.05. This suggests that lecturers have a slightly 

positive attitude to providing academic accommodations for undergraduates with special needs 

when administering tests and examinations to them. Hence, lecturers’ attitude towards 

academic accommodations for UwSN on tests and examinations is slightly positive.  

 

Table 3:Multivariate logistic regression model predicting lecturers’ attitude  toward academic 

accommodation 

Variables  Odds Ratio 

(OR) 

95% Confidence 

Interval 

Sig. 

Gender  

Male  

Female  

 

0.538 

0.321 

 

(0.129, 2.254) 

(0.101, 1.145) 

 

0.447 

0.397 

Age 

31-40 years 

41-50 years 

51 years and above 

 

0.091 

0.619 

0.050 

 

(0.004, 2.046) 

(0.153, 2.501) 

(0.021, 2.110) 

 

0.131 

0.500 

0.100 

Faculty  

Education 

Science 

Agriculture 

Arts  

Social science 

 

2.693 

3.901 

1.682 

16.912 

1.0 

 

(0.042, 173.259) 

(0.057, 269.221) 

(0.022, 125.938) 

(0.132, 2166.395) 

 

 

0.641 

0.529 

0.813 

0.253 

0.231 

Years of teaching experience 

Less than 5 years 

5-10 years 

11-15 years 

16 years or more 

 

3.175 

21.102 

1.042 

1.0 

 

(2.175, 4.175) 

(1.498, 297.275) 

(.238, 4.559) 

 

0.421 

0.024 

0.956 

0.324 

Previous teaching of Special Needs  

Not taught 

Taught 

 

 

1.0 

3.560 

 

 

 

(.974, 13.012) 

 

 

0.210 

0.055 

 

Research question three: What are the odds for lecturers’ attitudes towards providing 

academic accommodations for UwSN based on the demographics variables? 

The model indicates that the years of teaching experience was an important predictor of 

lecturers’ attitude toward academic accommodation of students with special needs. Those with 

years of teaching experience between 5-10 years were more likely to provide academic 

accommodations to UwSN (OR= 21.1, 95% CI [1.49, 297], p < 0.05); than (i) those with less 

than 5 years (OR= 3.175, 95% CI [2.175, 4.175], p > 0.05); (ii) those with 11-15 years teaching  
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experience (OR= 1.042, 95% CI [0.238, 4.559], p > 0.05)or (iii) those who have spent 16 years 

or more in teaching (OR= 1.0, 95% CI [2.175, 4.175], p > 0.05). Lecturers who had previously 

taught students with special needs are more likely to provide academic accommodations to 

UwSN (OR= 3.56, 95% CI [0.97, 13.01], p > 0.05) compared to those who have not taught 

UwSN previously. 

 

DISCUSSION OF THE FINDING 

Research question one focused on university lecturers’ attitude toward providing academic 

accommodations to undergraduates with special needs when teaching in the class or lecture 

room. The present finding of a slightly positive attitude toward providing academic 

accommodations for UwSN when teaching agrees with the finding of (15) stating that faculty 

members in a university in Israel had a positive attitude toward providing supports that enhance 

the education of students with learning disabilities. Also, the present finding corroborates those 

of (14) that revealed positive attitudes among university faculty towards providing 

accommodations to students with disabilities. The present finding also supports the finding of 

(9; 21) who reported positive attitudes among university lecturers toward providing academic 

accommodations to UwSN.  

Participants reported a slightly positive attitude toward providing academic accommodations to 

UwSN when teaching these students. In specific terms, two questions made the highest 

contributions to this slight positive attitude. Participants rated highly the fact that in the 

education of UwSN, academic accommodation is a major component that can truly make a 

difference. Also, participants rated highly that if chosen carefully academic accommodations 

are tools for meeting the demands of each student with a special need. These two items have 

the highest ranking based on their mean scores. These high contributions point to the fact that 

participants have some knowledge about academic accommodations used in the classroom for 

UwSN. However, their knowledge is not adequate, comprehensive and rich enough to enable 

them to take a strong positive stance toward the provision of academic accommodations while 

teaching UwSN. This explanation is premised on the fact that attitude as a construct has three 

components: cognitive, emotional and behavioural (12). These components are closely related 

especially a person's cognition (beliefs, opinions and thought) influences the person's feelings 

or affect.  
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Arising from the present finding is the fact that participants see themselves as being incapable 

of providing academic accommodations to undergraduates with special needs. Hence, they need 

to be trained in the aspect of basic ingredients for the successful inclusion of persons with  

special needs in higher education classrooms. More insight and deeper knowledge about 

inclusive education practices and reasonable academic accommodations for students with 

special needs are germane to successful inclusion in tertiary institutions of higher learning in 

Nigeria. This finding has implications for the university management as well as the departments 

of special education in universities in Nigeria.  

Research question two ascertained whether lecturers have a positive or negative attitude toward 

providing academic accommodations for UwSN when administering tests and examinations. 

Participants’ highly rated the question that states that when conducting tests and examinations 

for UwSN, it is obligatory to provide them with academic accommodations. In other words, 

participants recognise the importance of providing academic accommodations to UwSN during 

tests and examinations because of individual students' special needs. However, based on the 

negative mean differences obtained on majority of the test items participants’ attitude toward 

providing academic accommodations for UwSN on tests and examination is also adjudged to 

be slightly positive.   The present finding is to a large extent in consonance with the finding of 

(19) that revealed more positive attitudes among teachers toward the use of academic 

accommodations in the classroom than toward the use of accommodations on tests and 

examinations.  

The reason for this result is not far-fetched as participants appear to be sceptical about 

compromising their tests and examination standards. It is believed that if participants receive 

more appropriate education on academic accommodations their attitudes will change for the 

better. Therefore, there is a need to expose university lecturers to training that will lead to a 

deep understanding of the concepts of academic accommodations. Such training will equip 

lecturers with information, skills and perhaps practical experiences to enable them to take a full 

positive stand towards the provision of academic accommodation for UwSN during tests and 

examination procedures. 

The present finding also agrees with (16) finding showing that the most common type of 

academic accommodations received by students who have disabilities was an extended time 

during tests and conducting their examinations in a room with reduced distractions. The present 

finding does not corroborate the findings of (17) that lecturers held inappropriate attitudes  
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toward accommodations given to UwSN such as in extending deadlines and adapting 

assignments and examinations.  

Research question three centred on the odds for lecturers’ attitudes towards providing academic 

accommodations to undergraduates with special needs based on the demographic variables in 

the study. The result showed that four demographic factors of interest in the present study which 

are gender, age, Faculty affiliation and previous teaching of students with special needs, are not 

statistically associated with providing academic accommodations to undergraduates with 

special needs. That is, gender, age, Faculty affiliation and previous teaching of students with 

special needs by lecturers do not influence the provision of academic accommodations to 

UwSN. The most important predictor of lecturers’ attitude toward the provision of academic 

accommodations to UwSN is teaching experience. It was reported also that lecturers who had 

previous teaching experience of students with special needs are more likely to provide academic 

accommodations to UwSN compared to those who do not have previous teaching experience 

of students with special needs.  

The present finding aligns with the finding of (20) who did not find a statistically significant 

influence of background factors such as gender, age, total teaching experience, educational rank 

and taking a course in special needs education as a pre-service teacher. The present finding also 

supports the findings of (21) which showed that gender and academic discipline did not have a 

significant effect on the attitude of academics toward using accommodations for their students. 

The present finding however runs contrary to the finding of (22; 23) that reported more positive 

attitudes among female lecturers than males. 

A possible explanation for this finding is the fact that newly employed lecturers that is, those 

with less than five years of teaching experience are careful about what they accept or do in the 

university system. They are been mentored by those who have served for longer years. Both 

those who have less than 5 years of teaching experience and those who have stayed long in the 

job may display some reluctance to accept what they might consider as “new trends” in 

education. The awareness level about the education of special needs persons may be low among 

lecturers who have served 11 years and above as found in the present study. This can lead to 

low acceptance of the concept of academic accommodations used in the classroom and on tests 

and examinations, leading to no difference in attitude among the groups. In the past decades, 

families of persons with special needs in Nigeria were not fully aware of the gains they stand 

to get by sending their wards to school. Many persons with special needs were not enrolled in 

schools unlike in the present dispensation where many persons with special needs are been  
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enrolled in tertiary institutions of learning in Nigeria. Also, the fact that lecturers who had 

previously taught students with special needs are more likely to provide academic  

accommodations to UwSN compared to those who have not taught UwSN previously is an 

intriguing submission. This is premised on the fact that as lecturers teach students with special 

needs they get to acquire the knowledge, skills and experience that would enable them to 

become more competent on the job. Competence in teaching students with special needs may 

lead to a better attitude toward providing academic accommodations to UwSN. To sum, four 

out of five selected demographic factors do not add significantly to the prediction of the model, 

which is providing academic accommodations to undergraduates with special needs.  

Limitations and Suggestions for Future Research 

Considering the geographical scope of the present study that is, a single university which may 

affect the generalization of the findings, a study of this kind can be extended to other 

universities in Nigeria including both public and private universities. It would be necessary also 

to use a larger sample size comprising lecturers from all the Faculties in the University of 

Ibadan, Nigeria. Further studies can be conducted on various issues surrounding the provision 

of academic accommodations to UwSN in the University of Ibadan, Nigeria in particular, and 

in the other universities in Nigeria. Studies on the attitude of students with disabilities and those 

without disabilities toward providing academic accommodations for UwSN can also be 

conducted in tertiary institutions of higher learning in Nigeria.   

Recommendations 

Based on the findings of the study, the following recommendations are made. There should be  

a better disability policy implementation resulting from a strong positive attitudinal change 

among lecturers in the University of Ibadan and by extension, Nigerian universities. Such 

positive attitude would lead to adequate adoption of academic accommodations by lecturers. 

Regular trainings and workshops should be organized in the University of Ibadan to consistently 

remind the lecturers about their roles in providing academic accommodations to UwSN for a 

better inclusive education practice and improved academic attainment. More awareness 

programmes about disability issues are required using newsletters, bulletins, and university-

wide rallies, poster displays in classrooms, laboratories and within the campus. The University 

should collaborate with the Department of Special Education to boost the practice of 

responsible inclusive education in the university. Stakeholders in the education of UwSN 

should identify and implement strategies that promote reasonable inclusive education practices 

in the universities.   
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CONCLUSION 

The present study investigated the attitude of lecturers toward providing academic 

accommodations for UwSN in Ibadan, Nigeria. It was found that there is a slightly positive 

attitude toward providing academic accommodations for UwSN among the participants. 

Perhaps this could be because the lecturers lack appropriate and in-depth knowledge about 

academic accommodations and how they can be provided to UwSN. This study sheds more 

light on the interrelatedness between the cognitive and the affective components of the attitude 

of lecturers. Robust knowledge about academic accommodations would breed strong positive 

towards same. It was also found that the demographic factors (gender, age, Faculty affiliation, 

and previous teaching of students with special needs) are not associated with providing 

academic accommodations to UwSN among the participants. However, teaching experience 

was reported to be the most important predictor of the model. The fact is that lecturers do 

slightly agree to provide academic accommodations for UwSN while teaching and when 

administering tests and examinations to UwSN.  
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ÖZET 

Bilgi ve iletişim teknolojisinin günden güne gelişim göstermesiyle birlikte işletmeler sadece 

yerel pazarlarda değil uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu durum 

lojistik faaliyetler içerisinde depo ve ambar faaliyetlerinin yönetimini daha da önemli hale 

getirmiştir. Üretim ve dağıtım sürecinin sürekli ve sistemli bir şekilde çalışabilmesi için depo 

ve ambar faaliyetlerinin yönetimi işletmeler için mutlak bir gerekliliktir. Tedarik sürecinin 

aksamadan devam etmesi, müşterilerin taleplerinin zamanında karşılanması, depo ve stok 

maliyetinin minimum seviyede tutulabilmesi ve maksimum hizmet kalitesi sağlanabilmesi için 

depo yerinin seçimi, stokta tutulan malzemenin özellikleri işletmeler için önemli bileşenlerdir. 

Ürünün niteliğine bağlı olarak depolama çeşitleri mevcut olup, ürünün özelliğinin 

bozulmaması, hasara uğramaması gibi özellikler dikkate alınarak seçilmelidir.  Bu çalışmada 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan 2011-2020 yılları 

arasında 10 yıllık reel sektör bilançolarından elde edilen veriler ile Depolama ve Ambarlama 

işletmelerinin likidite performansının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu işletmelerin 

likidite performanslarının analizinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi ve 

MAIRCA yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada likidite oranları olarak adlandırılan; cari oran, 

likidite (asit test)  oranı, nakit oranı, stoklar/dönen varlıklar oranı, stoklar/aktif toplamı oranı, 

stok bağımlılık oranı, kısa vadeli alacaklar/dönen varlıklar oranı ve kısa vadeli alacaklar/aktif 

toplamı oranı olmak üzere toplamda 8 adet finansal oran değerlendirme kriteri olarak 

kullanılmıştır. Entropi Analizi sonucunda; Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite 

performansı üzerinde en fazla etkili olan kriterin cari oran en az etkili olan kriterin ise kısa 

vadeli alacaklar/dönen varlıklar oranı olduğu tespit edilmiştir. MAIRCA Analizi sonucunda ise; 

10 yıllık dönemde, Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite performansının en iyi 

olduğu yıl 2017 yılı iken, en kötü olduğu yıl 2013 yılı olduğu belirlenmiştir. Depolama ve 

Ambarlama işletmelerinin likidite performans analizinde en iyi performansa sahip yılı 

belirlemede stoklar/dönen varlıklar oranı ve stok bağımlılık oranı etkili oranlar iken en kötü 

performansa sahip yılı belirlemede kısa vadeli alacaklar/dönen varlıklar oranı ve kısa vadeli 

alacaklar/aktif toplamı oranı en etkili oranlar olarak tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Depolama, Ambarlama, Reel Sektör  
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LIQUIDITY PERFORMANCE MEASUREMENT OF STORAGE AND 

WAREHOUSE FACILITIES WITH ENTROPY AND MAIRCA METHODS: THE 

CASE OF REAL SECTOR 

 

 

 

 

ABSTRACT 

With the development of information and communication technology, businesses have started 

to be active not only in local markets but also in international markets day by day. This situation 

has made the management of warehouse and warehouse activities even more important among 

logistics activities. In order for the production and distribution process to work continuously 

and systematically, the management of warehouse and warehouse activities is an absolute 

necessity for businesses. Selecting the location of warehouse and the properties of the material 

kept in stock are important components for businesses so as to ensure that the supply process is 

maintained without interruption, the demands of the customers are met on time, the warehouse 

and stock costs are kept at a minimum level, and the maximum service quality is provided. 

There are various types of storage depending on the nature of the product, and it should be 

selected by taking into account the characteristics of the product such as not deteriorating and 

not being damaged. In the present study, it is aimed to analyze the liquidity performance of 

storage and warehousing enterprises through the data obtained from the 10-year real sector 

balance sheets between the years 2011-2020 published by the Central Bank of the Republic of 

Turkey (CBRT). Entropy and MAIRCA methods from Multi-Criteria Decision Making 

Methods were used in the analysis of the liquidity performance of the mentioned companies. In 

the study, eight financial instruments called liquidity ratios in total involving current ratio, 

liquidity (acid test) ratio, cash ratio, stocks / current assets ratio, stocks / total assets ratio, stock 

dependency ratio, short-term claims / current assets ratio and short-term claims / total assets 

ratio were used as the evaluation criterion. As a result of entropy analysis, it was found that the 

criterion affecting the liquidity performance of the storage and warehousing businesses mostly 

was the current ratio, and the least effective criterion was the ratio of short-term claims / current 

assets. As a result of MAIRCA Analysis, it was observed that in the 10-year period, while the 

liquidity performance of the storage and warehouse businesses was the best in 2017, the year 

2013 was the worst. In the liquidity performance analysis of storage and warehousing 

businesses, stocks / current assets ratio and stock dependency ratio were effective ratios in 

determining the year with the best performance, whereas short-term claims / current assets ratio 

and short-term claims / total assets ratio were the most effective ratios in determining the year 

with the worst performance. 

 

Key words: Storage, Warehousing, Real Sector. 
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1. GİRİŞ 

Depolama, bir işletmenin tüm tedarik zincirinde hayati bir rol oynamaktadır. İşletme, emniyet 

stokunun doğru alımını, teslimatını ve etkin kontrolünü garanti edemezse bu durum işletmenin 

idari giderlerin artmasına ve işletmenin rekabet gücünü etkileyen hizmet kalitesinin ve 

seviyesinin düşmesine neden olur (Dimitropoulos ve Saldatos, 2010). Genel depolama 

konsepti, depolama ve geri alma işlemlerini, organizasyonel yönleri, malzeme taşıma için 

mekanizasyon ekipmanını, malzeme depolama ortamını ve malların çevresini korumak için 

gerekli olan binayı içermektedir. Dağıtımın; ekonomik ve kabul edilebilir bir sürede malları 

üretim hattından müşteriye ulaştırılması şeklinde tanımlanabilir. Envanter kontrolü, üretim 

kontrolü ve depo yönetimi bir bütün olarak ele alındığında dağıtım; organizasyonlarının 

endüstriyel başarısını etkileyen en temel faktörlerden biri olduğunu söylemek mümkündür. 

Malzeme taşıma ve stoklamanın fiziksel süreçleri literatürde genellikle "depolama" kelimesi ile 

ifade edilmektedir (Gunasekaran, vd., 1999). Depolama, işletmelerin lojistik süreçlerini analiz 

etmekte, depolama bilgi modelleri, sistem yapıları, yönetim modülleri ve operasyonel süreçleri 

incelemektedir. Depolama işletmelere yalnızca iç yönetim ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda 

kurumsal tedarik zinciri paydaşları arasındaki bilgi alışverişi taleplerini de karşılayan otomatik 

bir iş bilgi platformu sağlamaktadır.  

Sağlam bir bilgi sistemi mimarisi oluşturmak, ve depolamanın bilgilendirilmesini 

gerçekleştirmek, kurumsal bilgi paylaşımına, depolama devir hızının artmasına, envanter ve 

kurumsal lojistik maliyetlerinin azaltılmasına sebep olmaktadır. Bilgi sistemleri; kesintisiz, 

zamanında, sorunsuz bağlantının gerçekleştirilmesi ve depolamanın her yönünün sorunsuz ve 

koordineli bir şekilde işletilmesine büyük katkı sağlayan modern kurumsal yönetimin temel 

konuları haline gelmiştir (Tao, vd., 2013). Depolama faaliyetleri, malzemelerin fiziksel olarak 

depolanması ve geri alınmasının yanı sıra depolanan mallar hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin 

işlenmesi ile de ilgilidir. Örneğin, partinin (veya kolinin) bir menşei, tedarikçisi, kimliği, 

tanımı, boyutu (genellikle miktar), varış yeri ve müşterisi vardır. Temel olarak depolama, bilgi 

odaklıdır. Depolama sürecinde malların hareketiyle ilgili hem verileri depolamak hem de 

verileri işlemek için elde edilen bilgilerin verimli kullanılması gerektirmektedir (Gunasekaran, 

vd., 1999). Bir deponun başarılı performansı, deponun ve malzeme taşıma sistemlerinin uygun 

tasarımına, yerleşimine ve çalışmasına bağlıdır (Khojasteh-Ghamari, 2012). 

Depo yönetimi, stok kontrolü ve üretim kontrolü, kârı etkileyen başlıca faktörlerdir (Dimitris 

N.. Chorafas., 1974). Bu nedenle yönetimin; şirketin ihtiyaç duyduğu malları her zaman doğru 

stok seviyesinde tutmalıdır. Stoklara gereksiz para yatırılmasını önlemeli; depolama  
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kapasitesinin hem ekonomik hem de verimli olmasını sağlamalı ve malların uygun şekilde 

muhafaza edilmesine olanak sağlamalıdır (Dimitris N.. Chorafas., 1974). 

Lojistik sektöründeki yöneticilerin, uzun vadeli rekabet avantajları ve artan pazar payı elde 

etmek için sistem kusurlarını en aza indirmeleri veya ortadan kaldırmaları gerekmektedir. 

Böylece sistem gücünü en üst düzeye çıkarmak için etkili bir düzeltici eylem planı 

oluşturmaları, lojistik hizmet stratejilerini sürekli olarak analiz etmeleri ve değerlendirmeleri 

zorunluluk haline gelmiştir (Rahman, vd., 2021). Günümüzde geniş ürün çeşitlerinin ve kısalan 

müşteri yanıt sürelerinin bir etkisi olarak, kuruluşların sorunsuz ve verimli lojistik operasyonlar 

oluşturma becerisine daha fazla vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda, depolar, bir dağıtım ağı 

içindeki malzeme akışını yönlendiren düğümler olarak işlev gördükleri için hayati bir rol 

oynamaktadır. Depolama faaliyetlerini organize etmenin etkileri, doğrudan müşteri hizmet 

seviyelerinde, teslim sürelerinde ve bir şirketin maliyet yapısında görülebilir. Dolayısıyla, 

depolamanın tüm tedarik zincirinin performansını etkilediği söylenebilir (Ramaa, vd., 2012). 

İşletmeleri hem iç hem de dış çıkar grupları tarafından kabul edilebilir bir performans 

göstermeleri yönetim başta olmak üzere finans gibi birçok departman açısından oldukça 

önemlidir (Kobanoğlu ve Yüksekyıldız, 2021). Bu nedenle çalışmada 2011-2020 yılları 

arasında Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite performansının analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılacak veriler TCMB tarafından yayınlanan 10 yıllık sektör 

bilançolarından elde edilmiştir. Cari oran, likidite (asit test)  oranı, nakit oranı, stoklar/dönen 

varlıklar oranı, stoklar/aktif toplamı oranı, stok bağımlılık oranı, kısa vadeli alacaklar/dönen 

varlıklar oranı ve kısa vadeli alacaklar/aktif toplamı oranı olmak üzere toplamda 8 adet finansal 

oran değerlendirme kriteri olarak kullanılmıştır.  

Yapılan Entropi Analizi sonucuna göre; Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite 

performansını belirlemede en fazla etkili olan kriterin cari oran, en az etkili olan kriterin ise 

kısa vadeli alacaklar/dönen varlıklar oranı olduğu saptanmıştır. MAIRCA Analizi sonucunda 

ise; 10 yıllık dönemi kapsayan Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite performansının 

en iyi performansa sahip olduğu yıl 2017 yılı iken, en kötü performansa sahip olduğu yıl 2013 

yılı olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada ayrıca incelenen dönemde Depolama ve 

Ambarlama işletmelerinin likidite performanslarının analizinde en iyi performansa sahip yılı 

belirlemede stoklar/dönen varlıklar oranı ve stok bağımlılık oranı etkili oranlar iken en kötü 

performansa sahip yılı belirlemede kısa vadeli alacaklar/dönen varlıklar oranı ve kısa vadeli 

alacaklar/aktif toplamı oranı etkili oranlar olarak tespit edilmiştir.  
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2. LİTERATÜR 

Liviu, vd., (2009) tarafından yürütülen makale çalışmasında, depo performans ölçümünde 

kullanılan ve performans iyileştirmelerine yol açan birkaç en iyi uygulamayı ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Depo performans göstergeleri nelerdir? Nasıl hesaplanır ve nasıl yorumlanır? 

Bir yönetici, depo performansını iyileştirmek için bunları nasıl kullanabilir? Bu makale ile tüm 

bu sorular yanıtlanacak ve ayrıca Romanya'dan S.C. TUDOR S.R.L.'ye ait bir depoda 

performans göstergelerinin kullanılmasının belirli çözümlere nasıl yol açabileceği ele 

alınmıştır. Çalışmada depo yönetimi ile ilgili önerilen başlıca çözümler performans göstergeleri 

ve süreç haritalamadır. Süreç haritası çizildikten sonra bir depo için temel performans 

göstergelerini oluşturmanın daha kolay olduğu tespit edilmiştir. 

Johnson ve McGinnis (2010) çalışmada, hem çeşitli istatistiksel yaklaşımları entegre eden 

deneysel verilere dayalı depo teknik verimliliğini değerlendirmek için yeni bir metodoloji hem 

de yöntemin büyük bir depo örneğine uygulanmasından elde edilen yeni sonuçlar 

tanımlanmıştır. Yapılan analiz, tek depolar ve depo grupları için teknik verimliliği ampirik 

olarak değerlendirmek amacıyla internet tabanlı teknolojilerle Veri Zarflama Analizini (VZA) 

birleştirmenin fizibilitesini göstermiştir. Uygun şekilde kullanıldığında VZA'nın hem bireysel 

depoları hem de grupları değerlendirmek için yararlı olduğunu ve depo kıyaslaması için daha 

geniş, daha büyük ölçekli VZA dağıtımlarının temelini oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Ramaa, vd., (2012)  makale çalışmasında, bir Depo Yönetim Sistemi  (Warehouse Management 

System –WMS) çerçevesi ve maliyet-fayda analizi geliştirerek manuel depoların performans 

düzeylerini değerlendirmek ve üretkenliğini artırmak için yürütülen çalışmanın bulgularını 

vurgulamaktadır. Çalışma, Moda, Gıda ve Genel Ürünler gibi tüketici ürün kategorilerinin 

Tedarik Zinciri Yönetiminde uzmanlık geliştirmiş olan Hindistan'ın en büyük perakende 

şirketinde gerçekleştirilmiş. Çalışmanın yapıldığı üç ambardan birinde otomatik WMS, diğer 

iki ambar manuel olarak çalıştırılmış. WMS uygulaması ile sürecin döngü süresi de azalmıştır. 

Döngü süresi 773 dakikadan 236 dakikaya düşmüş. Depoda WMS uygulaması için maliyet 

fayda analizi, ayda 19.60.000 Rs'lik bir tasarruf olduğunu göstermiştir. Çalışma, WMS'nin 

performans ve üretkenlik gelişimi için kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu kanıtlamaktadır. 

Görener (2013), çalışmasında, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Bulanık Mantık 

Yaklaşımı ve VIKOR Metodu birlikte kullanarak, depo operatörü olarak görev alacak olan 

üçüncü parti lojistik servis sağlayıcı alternatiflerinin değerlendirilmesini amaçlamıştır. Elde 

edilen bulgular Bulanık TOPSIS yönteminin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 
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Staudt, vd., (2015) tarafından yürütülen makale çalışmasında, operasyonel depo performans 

değerlendirmesi üzerine bir literatür analizi önerilmiştir. Seçilen makaleleri incelemek için 

İçerik Analizi Yöntemi kullanılmıştır. Depo performans göstergeleri literatürde doğrudan veya 

dolaylı ölçüler olarak sınıflandırılmıştır. Doğrudan göstergeler genellikle basit matematiksel 

ifadelerle ifade edilirken, dolaylı göstergeler çoğu durumda bir kavram ölçüsünden 

oluşmaktadır. Bu makalenin katkıları; Her şeyden önce, literatürde bulunan doğrudan 

göstergeler analiz edildiğinde, bazı göstergelerin tanımları ve depo genelindeki sınırları 

konusunda her zaman bir fikir birliği olmadığını ve aynı metrik için farklı ölçümlerle 

sonuçlandığını gözlemlenmiştir. İkinci olarak, göstergelerin sınırlarının netleştirilmesine 

yardımcı olmak için faaliyet tabanlı bir çerçeve önerilmiştir. 

Durrah vd., (2016), makale çalışmasında, Amman Bursa'da işlem gören gıda sanayi 

şirketlerinde (2012-2014) likidite oranları ile finansal performans göstergeleri (kârlılık oranları) 

arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlanmıştır. Çalışma örneklemi, Amman Bursa'da listelenen 

gıda alanında faaliyet gösteren 8 sanayi şirketini içermektedir. Elde edilen bulgular, Amman 

Bursa'da listelenen gıda sanayi şirketlerindeki likidite oranının yıldan yıla dalgalandığını ortaya 

koymuştur. Benzer şekilde, Amman Bursa'da işlem gören gıda sanayi şirketlerinde de kârlılık 

oranı yıldan yıla artığı gözlemlenmiştir. Sonuçlar, tüm likidite oranları ile brüt kâr marjı 

arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. 

Laosirihongthong vd., (2018), yapmış oldukları makale çalışmasında, yalnızca verimlilik 

ölçütlerinden ziyade etkinlik ve yanıt verme ölçütlerinin önemi nedeniyle, bu araştırma, depo 

operasyonlarının genel performansı göz önüne alındığında her iki ölçüyü de dikkate almaktadır. 

Bu nedenle, depo operasyonları, imalat, üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcı ve perakende 

sektörü tedarik zincirleri ile ilgili genel performans ölçümlerine öncelik vermek amaçlanmıştır. 

Çalışma, ölçümleri dört kategoride gruplandırmak için Q-Sort Yöntemini içeren entegre bir 

yaklaşım kullanılmıştır. Daha sonra, her bir kategori içinde bireysel performans ölçümlerine 

öncelik vermek için Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılmış ve üç endüstride birden fazla 

karar vericinin yargısını kullanarak, öncelik verilen kategorileri doğrulamak için tamsayı 

doğrusal programlama modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, finansal kategorinin seçilen 

üç endüstrinin tamamında depo operasyonlarının yönetiminde baskın bir performans kategorisi 

olduğunu göstermiştir.  
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Indrawati, vd., (2018), tarafından yürütülen makale çalışmasında, bir depo performans ölçüm 

modeli geliştirmeyi, depo performansını ölçmeyi ve iyileştirilmesi gereken göstergeleri 

belirlemek amaçlanmıştır. Modelin geliştirilmesinde Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi 

(SSCM) yaklaşımı ile Balanced Scorecard (BSC) Yöntemi uygulanmıştır. Depo performans 

ölçümünde 12 gösterge (depolama maliyetleri, işçilik maliyeti, mükemmel kalitede ürünler, 

zamanında teslimat, envanter doğruluğu, çevre dostu araçlar, atık yönetimi, ciro, 5s uygulaması, 

işçi yokluğu, işçi yetkinlik iyileştirme ve çevre bilinci) kullanılmıştır. Model uygulamasına 

dayalı olarak, sürdürülebilir depo tasarımına dayalı depo performansının toplam yüzdesinin, 

hammadde depo performansının yeterince iyi bir standarda sahip olduğunu gösteren %58 

olduğu bulunmuştur. İyileştirilmesi gereken beş gösterge (depolama maliyeti, işçilik maliyeti, 

envanter doğruluğu, atık yönetimi ve 5s uygulaması) olduğu tespit edilmiştir. 

Megaladevi, (2018) çalışmada, Hindistan'daki seçilmiş Çimento Şirketlerinin likidite ve kârlılık 

arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamıştır. Likidite oranlarının kârlılık üzerine analiz 

etmek için, kârlılıkta 8 oran vel ikidite için 3 oran kullanılmıştır. Çalışma 2008'den 2017'ye 

kadar 10 yıl boyunca yürütülmüştür. Çalışma için ihtiyaç duyulan veriler şirketin faaliyet 

raporlarından toplanmıştır. Likiditenin kârlılık ile negatif ilişkisi olduğu ve Hindistan'daki 

çeşitli çimento şirketlerinin kârlılığı üzerinde önemli bir etkisi olduğu analiz yoluyla ampirik 

olarak kanıtlanmıştır. Limit belirlemek için artan likidite seviyesi ile kârlılık da artar. 

Dolayısıyla bu araştırma, likiditenin kârlılık ile negatif ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle, likidite oranlarının kârlılık oranları üzerinde çok az etkisinin olduğu ileri 

sürülmektedir. 

Madushanka ve Jathurika (2018), makale çalışmasında, likidite ve kârlılık arasındaki ilişkiyi 

araştırmayı amaçlanmıştır. Analiz, 2012'den 2016'ya kadar geçen beş yıllık bir dönemde 

Colombo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 15 imalat şirketine dayanmaktadır. 

Analizde betimsel istatistiklerin yanı sıra Korelasyon ve Regresyon Analizi uygulanmıştır. 

Bulgular, Sri Lanka'daki Borsa’sına kote imalat şirketlerinin likidite oranları ile firma kârlılığı 

arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Farhan, vd., (2019) makale çalışmasında, likidite oranlarının Hint ilaç şirketlerinin finansal 

performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, kurumsal yönetimin 

likidite ve firma performansı arasındaki ilişkiyi yumuşatıp yumuşatmadığını bulmaya 

çalışılmıştır. Makalenin analizi, 2008'den 2017'ye kadar olan dönem için 82 ilaç firmasının 

Panel Veri yaklaşımına dayanmaktadır. Sonuçların tahmin edilmesi için GMM Modeli 

kullanılmıştır. Çalışma, cari oranın ve likidite oranının, ilaç şirketlerinin varlık getirisi ve Tobin  
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Q ile ölçülen finansal performansını önemli ölçüde ve olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır. Ayrıca, kurumsal yönetimin cari oran, likidite oranı ve net faaliyet marjı arasındaki 

ilişkiyi yumuşattığını tespit etmiştir. 

Hongli, vd., (2019) tarafından yürütülen makale çalışmasının amacı, Gana'da Borsada işlem 

gören imalat firmalarının performansı üzerinde likidite ve finansal kaldıracın etkilerini ampirik 

olarak araştırmaktır. Çalışmanın ampirik sonuçları, dönen varlıklar ile kısa vadeli 

yükümlülükler arasında ölçülen likiditenin (LIQ), performans olarak kullanılan özkaynak 

kârlılığı (ROE) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Çalışma, 

finansal kaldıracın etkisinin firma performansı (ROA&ROE) üzerinde güçlü bir pozitif etkiye 

sahip olduğunu ve borcun %65'inin firma varlıklarını finanse etmek için kullanıldığını ve bir 

dereceye kadar firma performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Çalışma, yönetime borç finansmanı kullanımını en aza indirmesini ve bunun 

yerine kısa süre içinde iflastan kaçınmak için birikmiş kazançlarının daha fazlasını 

operasyonları için kullanmasını tavsiye etmiştir. 

Effiong ve Enya (2020) makale çalışmalarında, likidite riski yönetiminin tüketim malları 

şirketlerinin finansal performansı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. Veriler, 

incelenen şirketlerin yıllık rapor ve hesaplarından elde edilmiş ve likidite ölçüm 

parametrelerine dönüştürülmüştür. Analizler, Çoklu Regresyon Analizi Yöntemleri 

kullanılarak yapılmış ve bulgular, uzun vadeli borçların, likidite oranların ve nakit savunma 

aralıklarının hisse başına kazanç (EPS) ve varlıkların getirisi (ROA) üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğunu, nakit oranı ve uzun vadeli borçların ise sadece kullanılan sermaye getirisini 

(ROCE) etkilediğini göstermektedir. Spesifik olarak, likidite riski yönetimi ile tüketim malları 

şirketlerinin finansal performansı arasında önemli bir ilişkinin olduğu ampirik olarak tespit 

edilmiştir. Bulgular ayrıca şirketlerin likidite riski yönetimine ilişkin kaygısız tutumunun 

tüketim malları şirketlerinin finansal performansını önemli ölçüde etkilediğini ortaya 

koymuştur. 

Rahman, vd., (2021) tarafından yürütülen çalışmanın amacı, depolama verimliliği performans 

göstergelerinin hiyerarşi yapısını uygulamayı ve depolama verimliliğindeki en önemli 

göstergeleri sıralamak için analiz etmeyi içermektedir. Çalışmada Bulanık Analitik Hiyerarşi 

(FAHP) Yöntemi kullanılarak, depo yönetim sistemi, depolama alanı kullanımı ve verim gibi 

en önemli göstergeler sıralanmıştır. Sonuçlar, ana kriterlerin ağırlık değerlerinin, “mekan 

(0.4005)” kriteri ile en üst sırada yer alırken, bunu bilgi sistemi (0.2445), işçilik (0.2065) ve 

ekipman (0.1484) takip etiğini göstermiştir. Ayrıca, “Depo Yönetim Sistemi (0,2445)” alt  
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kriterinin en yüksek ağırlık değerini aldığı 16 alt kriterin ağırlık değerleri ve sıralaması da 

vurgulanmakta ve bunu sırasıyla depolama alanı kullanımı (0,1043) ve verim (0,0722) takip 

etmiştir. 

Salhieh ve Alswaer (2021)  makale çalışmasında, bir depo olgunluk modelinin geliştirilmesini 

ve uygulanmasını anlatmaktadır. Bu bir meta-model toplamıdır depo yönetimini iyileştirmeye 

yönelik girişimleri organize etmektedir. Buna ek olarak, önerilen olgunluk modeli, 

iyileştirmeler için bir yol haritası ile statü, kıyaslama ve kuralcı olarak değerlendirme olarak 

kullanılabilecek anlamda kapsamlıdır. Bu çalışma, sınıfının en iyisi perspektifinden geliştirilen 

olgunluk modelleri şeklindeki ölçüm ve performans sisteminin, depo iyileştirme girişimlerine 

önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Ayrıca, çalışma, depoların 

performanslarını iyileştirmek için daha karmaşık depo uygulamalarını nasıl 

benimseyebilecekleri konusunda bir yol haritası sunmuştur. 

Ergun, vd., (2022) tarafından yürütülen çalışmada, Ocak 2018-Kasım 2021 dönem aralığındaki 

lisanslı depo şirketlerinin işlem performanslarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden TOPSIS ve 

ARAS Yöntemleri kullanılmıştır. Kullanılan yöntemler ile elde edilen bulgular Copeland 

Yöntemi ile birleştirilmiş ayrıca elde edilen bulgular Takasbank sıralama verileri 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda en iyi işlem performansına sahip şirketler KAİNAT 

ve TOPRAK iken, en düşük işlem performansına sahip şirketlere ortaya konulmak istendiğinde 

ise ilgili dönem sıralama sonuçlarında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.  

 

3. LİKİDİTE PERFORMANS ANALİZİ 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemlerinden Entropi ve MAIRCA kullanılarak 2011-

2020 yılları arasında reel sektörde faaliyet gösteren Depolama ve Ambarlama işletmelerinin 10 

yıllık likidite performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

3.2. ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ   

Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite performanslarının tespit edilmesinde 

kullanılan veriler Merkez Bankası web sitesinden ele edilmiştir. Araştırmada kullanılan 

kriterler, kriterlerin yönü ve kriterlerin kodları Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Kriterler, Kriter Yönleri ve Kriter Kodları 

Değerlendirme Kriterleri Kriter Yönü Kriter Kodu 

  1-Cari  Oran  (%) Max LO1 

  2-Likidite (Asit Test)  Oranı  (%) Max LO2 

  3-Nakit Oranı  (%) Max LO3 

  4-Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı  (%) Max LO4 

  5-Stoklar/Aktif Toplamı Oranı  (%) Max LO5 

  6-Stok Bağımlılık Oranı  (%) Max LO6 

  7-Kısa Vadeli Alacaklar/Dönen Varlıklar Oranı  (%) Max LO7 

  8-Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı Oranı  (%) Max LO8 

 

3.3. ENTROPİ YÖNTEMİ 

Entropi, ilk kez 1865 yılında Rudolph Clausius tarafından düzensizliğin ve belirsizliğin ölçüsü 

olarak daha sonra 1948 yılında Shannon tarafından kesikli olasılık dağılımı ile belirsizliğin 

ölçüsü olarak tanımlanmıştır. Çok Kriterli Karar Vermede kriterlerin ağırlıklarının ölçümü 

başka bir ifade ile karar vermede kriterlerin etki düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Entropi 

değerinin hesaplanmasında kullanılan formüllere ait değişken tanımları aşağıdaki gibidir 

(Shannon, 1948; Wang ve Lee, 2009) : 

𝐀𝐢: i. karar alternatifi (i = 1,2,…..,m) 

𝐂𝐣: j. değerlendirme kriteri (j = 1,2,….,n) 

𝐱𝐢𝐣: j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı değer 

𝐩𝐢𝐣: j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı normalize değer 

𝐤: Entropi katsayısı 

𝐞𝐣: Entropi değeri 

𝐝𝐣: farklılaşma derecesi 

𝐰𝐣: j. değerlendirme kriterinin ağırlığı (j = 1,2,…..,n) 

3.3.1. ENTROPİ YÖNTEMİ UYGULAMA AŞAMALARI 

Entropi Yöntemi beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: 

 

Karar Matrisi 

 D =

A1

A2...

Am

[

x11 x12 … x1n

x21...

x22...

… x2n...
xm1 xm2 xmn

]                                                                                                                (1) 
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Karar Matrisinin Normalizasyonu 

Pij =
xij

√         ∑ xij

m

i=1
               

 ;  ∀i,   j                                                                                                                   (2) 

 

Kriterlere İlişkin Entropi Değerleri 

eij = −k ∑ Pij .  ln(Pij) ; 
n

j=1
i = 1,2, … , m ve j = 1,2, … , n                                                                  (3) 

 

Farklılaşma Dereceleri 

dj = 1 −  ej       (j = 1,2,…..,n)                                                       (4) 

 

Entropi Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

Wj =
dj

∑ dj 
n

j=1

                                                                                                                                           (5) 

 

3.4. MAIRCA (MULTİ ATRİBUTİVE IDEAL- REAL COMPARATİVE ANALYSİS) 

YÖNTEMİ 

MAIRCA Yöntemi ilk kez 2014 yılında Pamučar vd. tarafından kullanılmıştır. Yöntem ideal 

ve deneysel derecelendirmeler arasındaki boşlukları tanımlamaya dayalıdır. MAIRCA 

Yöntemiyle performans hesaplanmasında kullanılan formüllere ait değişken tanımları aşağıdaki 

gibidir (Pamučar vd., 2014; Gigović vd., 2016): 

𝐀𝐢: alternatifler 

𝐂𝐣: kriterler 

𝐏𝐀𝐢 : toplam alternatif içindeki i alternatifinin önceliği 

𝐰𝐣: kriter ağırlıkları 

𝐱𝐢𝐣
+ : kriterinin alternatiften aldığı maksimum değer 

𝐱𝐢𝐣
− : ise kriterlerin alternatiften aldığı minimum değer 

𝐠𝐢𝐣 : i karar alternatifinin j kriterinden farkı (boşluk matrisi) 

𝐐𝐢 ∶ kriter fonksiyonlarının değeri  
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3.4.1. MAIRCA YÖNTEMİ UYGULAMA AŞAMALARI 

MAIRCA Yöntemi beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: 

 

Karar Matrisi 

X = 

A1

A2...

Am

[

x11 x12 … x1n

x21...

x22...

… x2n...
xm1 xm2 … xmn

]                                                                                                   (6) 

 

Alternatiflerin Önceliklerinin Belirlenmesi 

PAi =
1

m
 

      

∑ PAi = 1                           

m

i=1

i = 1,2, … , m 

                                                                                                                                                  (7) 

PA1 =  PA2 = ⋯ =  PAm                                                                                                            (8) 

 

Teorik Derecelendirme Matrisi 

Tp = [

PA1w1 PA1w2 … PA1wn

PA2w1...

PA2w2...

… PA2wn...

PAmw1 PAmw2 PAmwn

]                                                                                        (9) 

 

Gerçek Derecelendirme Matrisi  

trij = tpij . (
  xij −xij

−   

xij
+− xij

− )                                                                                                          (10) 

trij = tpij . (
  xij −xij

+   

xij
−− xij

+ )                                                                                                          (11) 

              

Tr = [

tr11
tr12 … tr1n

tr21...

tr22...

… tr2n...

trm1 trm2 trmn

]                                                                                                 (12) 
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Toplam Boşluk Matrisi  

gij = tpij - trij                             gij є [0, ∞ )                             (13) 

 

G = Tp −  Tr = [

g11 g12 … g1n

g21...

g22...

… g2n...
gm1 gm2 gmn

]                                                  (14) 

 

Toplam Boşluğun Alternatifler ile Tanımlanması 

Yapılan hesaplamalarda eğer bir kriter (Cj) için bir alternatifin (Ai) teorik derecesi (tpij) ile 

gerçek derecesi (trij) sıfırdan farklı ve birbirine eşit bir değer almışsa boşluk sıfır olacaktır 

(gij = 0). Böyle bir durumda ilgili kriter (Cj) için ilgili alternatifin (Ai) ideal alternatif (Ai
+) 

olacağı ifade edilmektedir. Ancak bir kriter (Cj) için bir alternatifin (Ai) teorik derecesi (tpij) 

ile gerçek derecesi (trij) sıfıra eşitse boşluk değeri de sıfır olacaktır (tpij = trij = gij = 0). 

Böyle bir durumda ilgili kriter (Cj) için ilgili alternatif (Ai) en kötü alternatif (Ai
−) olacaktır 

(Ayçin, 2020: 192). 

Alternatiflerin Nihai Kriter Fonksiyonlarının Değerinin Hesaplanması 

Qi =  ∑ gij

n

j=1

   ,                   i = 1,2, … , m 

                                                                                                                                                (15)                                  

3.5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

2011-2020 yılları arasında Türkiye’de reel sektörde faaliyet gösteren Depolama ve Ambarlama 

işletmelerinin likidite performansları Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile yapılan analiz 

sonuçları aşağıda tablolar şeklinde sunulmuştur. 

3.5.1. ENTROPİ YÖNTEMİ BULGULARI 

İşletmelerin likidite oranları sütunlarda yıllar ise satırlarda verildiği karar matrisi 10x8 ebatın 

da oluşturulmuştur. Reel sektörde faaliyet gösteren Depolama ve Ambarlama şirketlerinin (1) 

numaralı formül uygulanarak likidite oranlarından oluşan karar matrisi Tablo 2’de verilmiştir.  

368



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Tablo 2. Karar Matrisi 

Yıllar LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

2011 412,7 165,3 56,2 7,6 4,4 44,1 34,2 16,4 

2012 374,4 290 51,7 9 4,9 48,5 44,9 20,1 

2013 186,2 136,7 29,2 12,2 6,8 71 54,4 27,2 

2014 419 326,9 35,5 10,4 5,5 66,1 53,2 25,3 

2015 526,1 198,1 31,8 12,2 6,1 69,5 54 25,8 

2016 304,3 178,6 19,6 13,4 6,1 81,8 53,3 21,4 

2017 351,7 316,7 37 17 7 64,9 52 20,1 

2018 173,2 124 34,7 19,7 7,2 66,2 40,1 16,5 

2019 198 159,5 27 18,4 7,9 73,9 48,1 19,3 

2020 205,6 166 42,2 16,4 10,2 58,2 53 24,4 

 

Analizde kullanılan verilere (2) numaralı formül uygulanarak elde edilen normalize karar 

matrisi Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Normalize Karar Matrisi 

Yıllar LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

2011 0,1310 0,0802 0,1540 0,0558 0,0666 0,0685 0,0702 0,0758 

2012 0,1188 0,1407 0,1417 0,0660 0,0741 0,0753 0,0922 0,0928 

2013 0,0591 0,0663 0,0800 0,0895 0,1029 0,1102 0,1117 0,1256 

2014 0,1330 0,1586 0,0973 0,0763 0,0832 0,1026 0,1092 0,1169 

2015 0,1670 0,0961 0,0871 0,0895 0,0923 0,1079 0,1108 0,1192 

2016 0,0966 0,0866 0,0537 0,0983 0,0923 0,1270 0,1094 0,0988 

2017 0,1116 0,1536 0,1014 0,1247 0,1059 0,1007 0,1067 0,0928 

2018 0,0550 0,0601 0,0951 0,1445 0,1089 0,1028 0,0823 0,0762 

2019 0,0628 0,0774 0,0740 0,1350 0,1195 0,1147 0,0987 0,0891 

2020 0,0652 0,0805 0,1156 0,1203 0,1543 0,0903 0,1088 0,1127 

 

Likidite performans kriterlerinin Entropi değerleri (3) numaralı formül uygulanarak elde 

edilmiş ve hesaplanan değerler Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Entropi Değeri 

Yıllar LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

2011 -0,2662 -0,2023 -0,2881 -0,1610 -0,1804 -0,1836 -0,1865 -0,1955 

2012 -0,2531 -0,2759 -0,2769 -0,1794 -0,1929 -0,1947 -0,2197 -0,2207 

2013 -0,1671 -0,1799 -0,2021 -0,2160 -0,2340 -0,2431 -0,2448 -0,2606 

2014 -0,2683 -0,2920 -0,2267 -0,1963 -0,2069 -0,2336 -0,2418 -0,2509 

2015 -0,2989 -0,2251 -0,2127 -0,2160 -0,2199 -0,2402 -0,2438 -0,2535 

2016 -0,2257 -0,2119 -0,1571 -0,2280 -0,2199 -0,2621 -0,2421 -0,2287 

2017 -0,2447 -0,2878 -0,2321 -0,2596 -0,2378 -0,2312 -0,2388 -0,2207 

2018 -0,1595 -0,1691 -0,2237 -0,2796 -0,2415 -0,2338 -0,2055 -0,1962 

2019 -0,1739 -0,1980 -0,1927 -0,2703 -0,2539 -0,2484 -0,2286 -0,2155 

2020 -0,1781 -0,2028 -0,2495 -0,2548 -0,2884 -0,2172 -0,2413 -0,2460 

ln(m) 0,4343        

𝒆𝒋 0,9709 0,9749 0,9821 0,9820 0,9882 0,9936 0,9958 0,9938 

 

Tablo 4’teki Entropi değerleri kullanılarak farklılaştırma dereceleri (4) numaralı formül 

yardımıyla hesaplanmış ve Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5. Farklılaştırma Dereceleri 

Kriterler LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

𝒅𝒋 0,0291 0,0251 0,0179 0,0180 0,0118 0,0064 0,0042 0,0062 

 

Entropi kriter ağırlıkları (5) numaralı formül kullanılarak hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar 

Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Entropi Kriter Ağırlıkları 

Kriterler LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

𝒘𝒋 0,2455 0,2117 0,1506 0,1516 0,0993 0,0537 0,0352 0,0524 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite performans 

kriterler ağırlıklarının Entropi Yöntemi ile belirlenmesine yönelik yapılan analiz sonuçlarına 

göre en önemli kriter cari oran (0,2455) olarak tespit edilmiştir. bu kriterleri sırasıyla likidite 

oranı  (0,2117), stoklar/dönen varlıklar oranı  (0,1516), nakit oranı  (0,1506), stoklar/aktif 

toplamı oranı  (0,0993), stok bağımlılık oranı  (0,537), kısa vadeli alacaklar/aktif toplamı oranı  

(0,0524) ve kısa vadeli alacaklar/dönen varlıklar oranı  (0,0352) kriterleri takip etmektedir. 
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3.5.2. MAIRCA YÖNTEMİ BULGULARI 

Entropi Yöntemi ile elde edilen kriterlere ilişkin ağırlık katsayıları kullanılarak elde edilen 

veriler kullanılarak MAIRCA Yöntemi ile 2011-2020 yılları arasında reel sektörde faaliyet 

gösteren Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite performansları analiz edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ve Entropi Yöntemiyle oluşturulan karar matrisi Tablo 3’te 

sunulmuş ve aynı karar matrisi MAIRCA Yönteminde de kullanılmıştır.  

Karar matrisinin oluşturulmasından sonra alternatiflerin önceliklerinin belirlenmesi için (7) 

ve (8) nolu formüllerden yararlanılarak 𝑃𝑎𝑖  = 1/m değeri hesaplanmıştır. 𝑃𝑎𝑖  = 1/10 = 0,1000 

olarak hesaplanmıştır. Teorik derecelendirme matrisini oluşturma aşamasında (9) nolu formül 

kullanılarak alternatiflerin öncelik değerleri ile Entropi Yöntemiyle hesaplanan kriter 

ağırlıkları çarpılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 7 ‘de sunulmuştur.  

 

Tablo 7. Teorik Derecelendirme Matrisi 

Kriterler 

𝒘𝒊𝒋  0,2455 0,2117 0,1506 0,1516 0,0993 0,0537 0,0352 0,0524 

Yıllar LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

2011 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2012 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2013 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2014 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2015 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2016 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2017 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2018 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2019 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2020 0,0246 0,0212 0,0151 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

 

Kriterler maksimizasyon yönlü olduğu için (10) numaralı formül kullanılmış ve gerçek 

derecelendirme matrisi dikkate alınarak tüm kriterlere ait maksimum ve minimum değerler 

Tablo 8’de sunulmuştur.   

 

Tablo 8. Maksimum ve Minimum Değerler 

 LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

𝑥𝑖𝑗
+ 526,1000 326,9000 56,2000 19,7000 10,2000 81,8000 54,4000 27,2000 

𝑥𝑖𝑗
− 173,2000 124,0000 19,6000 7,6000 4,4000 44,1000 34,2000 16,4000 
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Araştırmada (12) numaralı formülden yararlanılarak oluşturulan gerçek derecelendirme 

matrisi Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Gerçek Derecelendirme Matrisi 

Yıllar LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

2011 0,0167 0,0043 0,0151 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2012 0,0140 0,0173 0,0132 0,0018 0,0009 0,0006 0,0019 0,0018 

2013 0,0009 0,0013 0,0039 0,0058 0,0041 0,0038 0,0035 0,0052 

2014 0,0171 0,0212 0,0065 0,0035 0,0019 0,0031 0,0033 0,0043 

2015 0,0246 0,0077 0,0050 0,0058 0,0029 0,0036 0,0034 0,0046 

2016 0,0091 0,0057 0,0000 0,0073 0,0029 0,0054 0,0033 0,0024 

2017 0,0124 0,0201 0,0072 0,0118 0,0045 0,0030 0,0031 0,0018 

2018 0,0000 0,0000 0,0062 0,0152 0,0048 0,0032 0,0010 0,0000 

2019 0,0017 0,0037 0,0030 0,0135 0,0060 0,0042 0,0024 0,0014 

2020 0,0023 0,0044 0,0093 0,0110 0,0099 0,0020 0,0033 0,0039 

 

Toplam boşluk matrisi oluşturmak için (13) nolu formül yardımıyla teorik derecelendirme 

matrisi ile gerçek derecelendirme matrisinin farkı alınmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 

10’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 10. Toplam Boşluk Matrisi 

Yıllar LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 

2011 0,0079 0,0169 0,0000 0,0152 0,0099 0,0054 0,0035 0,0052 

2012 0,0106 0,0038 0,0019 0,0134 0,0091 0,0047 0,0017 0,0034 

2013 0,0236 0,0198 0,0111 0,0094 0,0058 0,0015 0,0000 0,0000 

2014 0,0075 0,0000 0,0085 0,0117 0,0080 0,0022 0,0002 0,0009 

2015 0,0000 0,0134 0,0100 0,0094 0,0070 0,0018 0,0001 0,0007 

2016 0,0154 0,0155 0,0151 0,0079 0,0070 0,0000 0,0002 0,0028 

2017 0,0121 0,0011 0,0079 0,0034 0,0055 0,0024 0,0004 0,0034 

2018 0,0246 0,0212 0,0088 0,0000 0,0051 0,0022 0,0025 0,0052 

2019 0,0228 0,0175 0,0120 0,0016 0,0039 0,0011 0,0011 0,0038 

2020 0,0223 0,0168 0,0058 0,0041 0,0000 0,0034 0,0002 0,0014 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere 2011 alternatifi nakit oran kriterinde 2013 alternatifi kısa vadeli 

alacaklar/dönen varlıklar oranı ve kısa vadeli alacaklar/aktif toplamı oranı kriterlerinde,   2014 

alternatifi likidite oran kriterinde, 2015 alternatifi cari oran kriterinde, 2016 alternatifi stok 

bağımlılık oranı kriterinde, 2018 alternatifi stoklar/dönen varlıklar oranı kriterinde, 2020 

alternatifi stoklar/ aktif toplamı oranı kriterinde en iyi alternatif olarak saptanmıştır. MAIRCA  
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Yönteminde son olarak alternatiflerin nihai kriter fonksiyonlarının değeri hesaplanmış ve elde 

edilen değerler küçükten büyüğe doğru sıralanarak alternatiflerin nihai sıralamaları elde 

edilmiştir. 

 

Tablo 11. Qi Değerleri ve Alternatiflerin Sıralaması 

Yıllar Qi Sıralama 

2011 0,0640 8 

2012 0,0486 4 

2013 0,0714 10 

2014 0,0390 2 

2015 0,0424 3 

2016 0,0639 6 

2017 0,0362 1 

2018 0,0696 9 

2019 0,0639 7 

2020 0,0539 5 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere reel sektörde faaliyet gösteren Depolama ve Ambarlama 

işletmelerinin likidite oranları dikkate alınarak yapılan 10 yıllık likidite performanslarına göre 

2017 yılı sektörün en iyi yılı iken 2013 yılı ise sektörün en kötü yılı olarak tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Küreselleşmenin artmasıyla birlikte işletmeler uzun vadeli rekabet avantajı sağlamayı, pazar 

payını arttırmayı, maliyetlerini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Lojistik hizmetlerin 

verimliliğinin arttırılmasında depolama faaliyetlerinin önemli rolü olup, şirketlerin depo 

operasyonlarını sürekli geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmeler müşterilerin taleplerine 

zamanında yanıt verebilmeleri için depo ve stok yönetimini etkin bir şekilde ve minimum 

maliyet ile yürütmeleri gerekmektedir. 

Pandemi ile birlikte yaşadığımız tedarik zincirindeki bir takım sorunlar lojistik sektörünün 

sadece ticari değil toplumsal anlamda öneminin anlaşılmasına sebep olmuştur. İstenilen 

ürünlere istenilen yerde ve zamanda ulaşım sağlanması başta ürün fiyatları olmak üzere birçok 

farklı açıdan toplumu etkilemektedir. Bu sebeple lojistik sektörünün ana damarlarında biri 

olarak değerlendirebileceğimiz Depolama ve Ambarlama işletmelerinin 2011-2020 yılları 

arasındaki likidite performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaç 

doğrultusunda işletmelerin 10 yıllık likide oranları analize dahil edilmiştir. İşletmelerin likidite  
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performanslarının belirlemek için Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Entropi ve 

MAIRCA Yöntemleri kullanılmıştır.  

Entropi Analizi sonucunda elde edilen verilere göre en yüksek ağırlıklı kriterin 0,2455 değeri 

ile cari oran iken en düşük ağırlıklı kriterin ise 0,0352 değeri ile kısa vadeli alacaklar/dönen 

varlıklar oranı olduğu belirlenmiştir. MAIRCA Analizi sonucunda ise Türkiye’de reel 

piyasalarda faaliyet gösteren Depolama ve Ambarlama işletmelerinin 2011-2020 yılları 

arasında 10 yıllık bir dönemde likidite performansları sıralaması açısında 2017 yılı en iyi yıl 

iken 2013 yılı ise en kötü yıl olarak belirlenmiştir. Likidite performans analizinde stoklar/dönen 

varlıklar oranı ve stok bağımlılık oranı en iyi performansa sahip yılı belirlemede etkili oranlar 

iken kısa vadeli alacaklar/dönen varlıklar oranı ve kısa vadeli alacaklar/aktif toplamı oranı ise 

en kötü performansa sahip yılı belirlemede en etkili oranlardır.   

Likidite ve yönetimi işletmelerin büyümesinde, karlılığının artmasında, sürdürülebilir 

olmasında, paydaşların güveninin arttırılmasında ve işletmelerin süreklilik durumunun 

güçlendirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Yetersiz likiditeye sahip olmak işletmenin 

faaliyetlerine zarar verebileceği gibi fazla likiditeye sahip olmak da işletmeler için dengeyi 

bozabilmektedir. Bu nedenle likiditenin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi işletmeler için 

önemli bir konudur. Araştırma sonuçları 10 yıl, 8 adet kriter ve uygulanan analiz yöntemleriyle 

sınırlıdır. Sonuçların genelleştirilmesi için Depolama ve Ambarlama işletmelerinin farklı 

istatistik ve ekonometri yöntemleri ile analiz edilmesi ve elde edilen sonuçların araştırmayı 

desteklenmesi gerekmektedir. Depolama ve Ambarlama işletmelerinde stok yönetimi olarak da 

adlandırılan stoklama, istif, boşaltma ve yükleme faaliyetleri oldukça önemlidir. Likidite 

oranları; işletmelerin mali durumlarını belirleyen, işletmelerin vadesi gelen borçlarının ödeme 

gücünü saptayan ve işletmelerin çalışma sermayelerinin yeterli olup olmadığını ortaya koyan 

oranlardır. Likidite oranlarının belirlenmesinde stoklar oldukça önemli muhasebe kalemleridir. 

Bu nedenle Depolama ve Ambarlama işletmelerinin likidite performanslarının hesaplanması ve 

likidite performansının en iyi ve en kötü olan yılların tespit edilerek işletmelerin finansal 

durumlarının yıllar itibariyle karşılaştırılma olanağı sunması açısında araştırma literatüre katkı 

sağlama niteliğindedir. Araştırma bu açıdan değerlendirildiğinde likidite performansı 

konusunda gelecekte yapılması planlanan araştırmalara referans olabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada düşük maliyetli, basit, verimli ve güvenilir bir su pompalama sistemi bulmaya 

yönelik olarak yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan fırçasız DC (BLDC) motor 

kullanan fotovoltaik (PV) beslemeli su pompalama sistemlerinin incelemesi sunulmuştur. Artan 

enerji talebini karşılamak ve sosyoekonomik kalkınma sağlamak amacıyla güneş enerjisinden 

elektrik üretimine yönelik olarak bir çok çalışma yürütülmektedir. Su pompalama sistemleri PV 

enerji uygulamalarının gelişmeye açık alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Su temini 

için kullanılan pompalama sistemleri genellikle elektriğe ya da fosil yakıtlara bağlıdır. Fosil 

yakıtlı pompalarla karşılaştırıldığında yakıt maliyeti gerektirmemesi ve çevresel açıdan 

sürdürülebilir olması nedeniyle güneş enerjili su pompalama sistemleri tarım ve sanayi 

sektöründe büyük ilgi görmektedir. BLDC motor, yüksek verim, dinamik performans, 

tork/atalet oranı, kompakt yapı, düşük hızlarda az ısınması, geniş hız aralığı, az bakım 

gereksinimi ve güvenilirlik gibi özellikleri ile su pompalama sistemleri için diğer elektrik 

motorlarına göre iyi bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. PV beslemeli BLDC motor 

sistemlerinde PV dizisinin doğrudan DC-AC eviriciye bağlı olduğu topolojiler yanında ara 

devre olarak Boost, buck-boost, Cuk, SEPIC, Landsmann ve Zeta DC-DC dönüştürücü içeren 

topolojiler kullanılmaktadır. Dönüştürücü çıkışındaki gerilim beslemeli evirici aracılığıyla 

motor sürülmektedir. Bu tip su pompalama sistemlerinde güneş enerjisinden en etkin şekilde 

yararlanabilmek için maksimum güç noktası takip (MPPT) algoritmaları kullanılmaktadır. 

Motorun dinamik performansı ise farklı akıllı kontrol teknikleri ve yapay zeka optimizasyon 

algoritmaları ile iyileştirilebilmektedir. Simülasyon ve/veya deneysel olarak gerçekleştirilen 

sistemlerde dönüştürücülerin performansları, MPPT aralığı, motor akım dalgalanmaları gibi 

kriterler açısından karşılaştırmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda dönüştürücü, motor ve 

pompa performansı, motorun geçici ve kararlı hal davranışı, sistem verimliliği, sistem maliyeti 

ve güneş radyasyon düzeylerinin sistem verimliliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Fotovoltaik, fırçasız DC motor, su pompalama sistemi 
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WATER PUMPING SYSTEMS USING PV FED BLDC MOTOR 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, a review of photovoltaic (PV) fed water pumping systems using brushless DC 

(BLDC) motors, which emerged as a result of the efforts to find a low-cost, simple, efficient 

and reliable water pumping system, is presented. In order to meet the increasing energy demand 

and to provide socioeconomic development, many studies are carried out for electricity 

production from solar energy. Water pumping systems are considered as one of the developing 

areas of PV energy applications. Pumping systems used for water supply often rely on 

electricity or fossil fuels. Compared to fossil fuel pumps, solar water pumping systems are of 

great interest in the agricultural and industrial sectors, as they do not require fuel costs and are 

environmentally sustainable. BLDC motor emerged as a good alternative to other electric 

motors for water pumping systems with its features such as high efficiency, dynamic 

performance, torque/inertia ratio, compact structure, low heating at low speeds, wide speed 

range, low maintenance requirement and reliability. In PV fed BLDC motor systems, topologies 

with boost, buck-boost, Cuk, SEPIC, Landsmann and Zeta DC-DC converters are used as 

intermediate circuits, as well as topologies where the PV array is directly connected to the DC-

AC inverter. The motor is driven by a voltage-fed inverter at the converter output.  In this type 

water pumping systems, maximum power point tracking (MPPT) algorithms are used to make 

the most effective use of solar energy.  The dynamic performance of the motor can be improved 

with different intelligent control techniques and artificial intelligence optimization algorithms. 

In simulation and/or experimentally conducted scientific studies, comparisons are made in 

terms of criteria such as the performance of converters, MPPT December, motor current 

fluctuations. In the studies, converter, motor and pump performance, transient and steady state 

behavior of the motor, system efficiency, system cost as well as the effects of solar radiation 

levels on system efficiency were investigated. 

 

Keywords: Photovoltaic, brushless DC motor, water pumping system 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün güneş enerjisinden sağlanmasına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. PV sistemler diğer sektörlerde olduğu gibi tarımsal 

uygulamalardan endüstriyel uygulamalardaki su pompalama sistemlerinde de yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. PV besleme fosil yakıtlı sistemlerin sebep olduğu çevre ve insan 

sağlığı ile ilgili kaygıları azaltmakta hem de elektrik şebekesinin ulaşamadığı bölgeler için 

enerji sağlamaktadır. Güneş enerjisi sistemleri başlangıç maliyetleri yüksek olmasına rağmen 

5-10 yıl arasında kendini amorti edebilmektedir(Loganathan ve diğ., 2021). Elektrik motorları 

sanayideki birçok mekanik tahrik sisteminde olduğu gibi su pompalama sistemlerinde de 

önemli rol oynamaktadır.  Fırça-kollektör yapısıyla dönen kısma enerji verilmesinin sebep 

olduğu aşınma, ark ve kısa aralıklarla bakım gereksinimi nedeniyle elektrikle tahrikte DC motor 

kullanımı azalmaktadır. İndüksiyon motorlarında düşük gerilim altında kontrolünün zorlaşması 

düşük ve orta güç su pompalama uygulamalarında kullanımını sınırlandırmaktadır. BLDC 

motorlar yüksek verimlilik, az bakım gereksinimi ve dinamik performans gibi özelliklere 

sahiptir. PV beslemeli BLDC motorlarda panelde üretilen gerilim evirici aracılığıyla motora 

uygulanmaktadır(Nisha ve Gnana Sheela, 2019). PV sistemlerde BLDC motora bağlantı 

doğrudan evirici üzerinde yapılabildiği gibi DC-DC dönüştürücü ara devreli olarak da 

yapılabilmektedir. Bu çalışma da literatürde yapılan çalışmalar incelenmiştir.  

 

2. PV BESLEMELİ BLDC MOTOR KULLANAN SU POMPALAMA SİSTEM 

PV beslemeli BLDC motor kullanan su pompalama sistem Şekil 2.1 de görüldüğü gibi Sistem 

PV panel dizisi, DC-DC dönüştürücü ve DC-AC eviriciden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC-DC dönüştürücü ve BLDC motor sistemden maksimum verim elde etmek için 

kullanılmaktadır. İhtiyaç duyulan gerilim değerine göre seri, akım değerine göre de paralel  

 

Şekil 2.1 PV beslemeli BLDC motorlu pompa sistemi 
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bağlanarak PV panel dizileri oluşturulmaktadır. PV dizilerinden ışıma değişimine bağlı olarak 

maksimum güç noktası değiştiğinden bu noktayı takip edebilmek ve performansını optimize 

etmek için MPPT algoritmaları kullanılmaktadır. MPPT sistem verimliliğini en üst düzeye 

çıkarı hem de PV kurulumuna yapılan yatırımın geri dönüş süresini kısaltmaktadır(Taghvaee 

ve diğ., 2013).  MPPT algoritmaları DC-DC dönüştürücülerde yada eviricilerde 

çalıştırılmaktadır. Bu sitemlerde Boost, buck-boost, Cuk, SEPIC, Landsmann ve Zeta DC-DC 

dönüştürücü topolojileri kullanılmaktadır. Dönüştürücü çıkışı BLDC motoru süren eviriciye 

bağlanmaktadır. 

 

3. PV BESLEMELİ BLDC MOTOR KULLANAN SU POMPALAMA 

SİSTEMLERİ LİTERATÜR ÖZETİ 

Yaklaşık son 25 yılda PV panellerden alınan enerji ile BLDC motor tahrikli pompalama 

sistemleri ile ilgili yapılan çalışmaların bir özeti Tablo 3.1’de verilmiştir.  

 

Tablo 3.1. PV beslemeli BLDC motor kullanan pompalama sistemleri literatür özeti 

 Dönüştürücü MPPT Sonuçlar 

(Langridge ve 

diğ., 1996) 

Buck DC-DC  Açık devre 

voltaj metodu 

Verim:%30-50 arasında, 

Simülasyon ve deney arasında yüksek 

korelasyon 

(Putta Swamy ve 

diğ., 2000) 

--------------- ----------- Basit mikrodenetleyici, Sensörsüz sistem, 

Yüksek verimli ucuz 

(Hosseini ve 

diğ., 2010) 

ZS İnverter Bulanık artımlı 

iletkenlik 

PSO kullanılmış, Simülasyon çalışması, az 

sayıda güç anahtarı, düşük maliyet, yüksek 

verim, düşük tork dalgalanması, 

(Terki ve diğ., 

2012) 

DC-DC  MPPT Bulanık PI kontrol daha iyi performans 

sağlamıştır. 

(Taghvaee ve 

diğ., 2013) 

Buck, Boost, 

Buck-boost, 

Cuk, SEPIC  

--------------- Işınım, sıcaklık ve yük koşullarında PV sistem 

için en uygun Buck-Boost, Buck ve Boost 

ucuz. 

 

(Ouada ve diğ., 

2013) 

Boost  Bulanık Mantık Simülasyon çalışması MPPT sisteminin 

etkinliği kanıtlanmıştır 

(Kumar ve 

Singh, 2014a) 

Kanonik 

anahtarlama 

hücreli 

Artımlı 

İletkenlik 

Düşük ışınım seviyeleri için kararlı çalışma ve 

BLDC motorun yumuşak kalkışı sağlanmıştır. 

(Kumar ve 

Singh, 2014b) 

SEPIC Artımlı 

İletkenlik 

Yumuşak yol verme sağlanmış, düşük 

güneşlenmede motor çalışma devri 

sağlanmıştır. 
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Tablo 3.1. devamı 

(Kumar ve 

Singh, 2015) 

Boost Artımlı 

İletkenlik 

%20 ışınım seviyesinde pompa sistemi 

çalışmıştır. 

(Singh ve 

Kumar, 2016) 

Landsman Artımlı 

İletkenlik 

Yumuşak yol verme sağlanmıştır. Düşük 

ışınımda gerekli motor hızına ulaşılmıştır. 

(Kumar ve 

Singh, 2016) 

Cuk  Artımlı 

İletkenlik 

Cuk sistemi, sınırsız MPPT, düzgün akım gibi 

özellikleri ile verimlidir. 

(Zahab ve diğ., 

2017) 

Boost  Değiştir Gözle, 

Bulanık mantık 

Bulanık mantık daha hızlıdır. 

(Priyadarshi ve 

diğ., 2018) 

Luo Hibrit ANFIS 

Çiçek Tozlaşma 

Optimizasyonu 

Yumuşak başlatma, tüm ışınım ve çalışma 

koşullarında etkin sonuçlar vermiştir. 

(Jegha ve diğ., 

2020) 

Luo Değiştir gözle, 

Bulanık mantık, 

Gri kurt 

optimizasyonu 

Gri kurt optimizasyonu maksimum güç, 

gerilim kazancı ve performans sağlamıştır.  

(Alrajoubi ve 

diğ., 2021) 

Evirici Değiştir gözle, 

artımlı iletkenlik 

Artımlı iletkenli verimi %99 bulunmuş, 

MPPT algoritması sistemin farklı ışıma 

koşullarında maksimum güçle çalıştırmıştır. 

    

(Malla ve diğ., 

2022) 

Evirici Değiştir gözle 

entegre Balina 

optimizasyonu 

PV sistemden daha fazla enerji elde edilmiştir. 

    

(Oliver ve diğ., 

2022) 

SEPIC, Luo, 

Intereaved 

Luo 

Bulanık mantık, 

değiştir gözle, 

gri kurt, balina 

optimizasyonu 

Interleaved Luo gerilim kazancı, verimlilik, 

akım dalgalanması açısından daha iyi sonuç 

vermiştir.  

    

 

Tablo 3.1 incelendiğinde çalışmaların DC-DC dönüştürücü topolojileri ve MPPT 

algoritmalarına yoğunlaştığı görülmektedir. Klasik MPPT algoritmaları yanında, yapay zeka 

optimizasyonu temelli algoritmalarda kullanılmaktadır. Farklı dönüştürücü topolojilerinin 

eleman sayısı, anahtarlama kaybı, yumuşak anahtarlama, dönüştürebileceği güç, gerilim 

kazancı, verim, akım dalgalanması ve maliyet açısından farklı özellikleri bulunmaktadır. Farklı 

uygulamalar için doğru dönüştürücü seçimi fotovoltaik sistemin optimum performansını 

sağlamaktadır. 

 

4. SONUÇ 

PV beslemeli BLDC motor kullanan pompalama sistemleri hem fosil yakıt kaynaklı çevre 

kirliliğinin azaltmakta hem de şebeke erişimi olmayan bölgelerde elektrik enerjisi ile su 

pompalaması gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.  PV panellerin çıkışı gölgelenme ve sıcaklık 

gibi atmosferik koşullardan etkilendiğinden panelden tüm çalışma şartlarında maksimum güç 

elde edebilmek için MPPT algoritmaları kullanılmalıdır. Panel çıkışındaki DC gerilim DC-DC  
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dönüştürücü kullanılarak başka bir DC voltaj düzeyine dönüştürülür. MPPT algoritmaları 

dönüştürücülere uygulanır. PV beslemeli BLDC motorlu pompalama sistemlerinde tüm 

atmosferik şartlarda panel çıkışlarından maksimum güç alan, hafif, kompakt, kayıpları düşük, 

yüksek verimli, kazancı yüksek, akım ve gerilim dalgalanması düşük, yanıt süresi kısa, 

yumuşak kalkış sağlayan, motordan maksimum performans alınmasını sağlayan sitem tasarımı 

ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  
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ÖZET 

Bu çalışma, rotoru sargılı indüksiyon motorlar (RSİM) için ayarlanabilir hız sürücüsü olarak 

kayma enerjisi geri kazanım (KEGK) yöntemi hakkında bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. 

Endüstride değişken hızlı yüksek güç uygulamalarında yüksek moment üretimi için RSİM 

önerilmektedir. RSİM hareket kontrol sistemleri, elektrikli araçlar, robotik otomasyon, gemi 

tahrik sistemleri, değişken hızlı rüzgar türbini generatörleri gibi geniş kullanım alanına sahiptir. 

Bu motorlarda rotor sargılarındaki kayma enerjisi elektronik kontrollü direnç ile ısı olarak 

harcanarak hız kontrolü yapılabildiği gibi KEGK yöntemi ile geri kazanılarak da yüksek verimli 

hız kontrolü sağlanabilmektedir. Sistemde stator tarafına oranla daha küçük güç ve maliyette 

evirici kullanılmaktadır. Rotor sargılarından elde edilen enerji rotor ve hat tarafı 

dönüştürücüleri ile elektronik olarak kontrol edilmekte ve geri kazanım transformatörü 

üzerinden şebekeye bağlanarak evirici tetikleme açısı değiştirilerek senkron hızın altında belirli 

bir aralıkta hız kontrolü yapılmaktadır. Senkron üstü hızlarda hız kontrolü için ise kayma 

frekanslı rotor gerilimleri takip edilerek rotor devresine güç vermek gerekmektedir. Bu 

sistemdeki en büyük sorunlar düşük güç faktörü, şebekeye harmonik enjeksiyonu ve moment 

darbeleridir.  KEGK yönteminde bu sorunların üstesinden gelmek, geçici/kararlı durum 

performansını iyileştirmek ve ayarlanabilir hız kontrolü ile enerji tasarrufu sağlamak için çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında farklı DC kıyıcı, AC evirici topolojileri, 

işlemci/dijital sinyal işleme teknolojileri, aktif/reaktif güç, hız ve tork kontrolü için alan 

yönlendirmeli, kayan kipli, yapay sinir ağı, bulanık mantık, vektör kontrol yöntemleri 

uygulanmaktadır. Ayrıca optimal kontrol ile parametre optimizasyonu, tork dalgalanmaları ve 

ısınmaya neden olan harmonikleri azaltmak için sinüsoidal ve uzay vektör darbe genişlik 

modülasyonu anahtarlama tekniklerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

ayrıca basit yapılı, verimliliği yüksek, boyut ve maliyeti düşük bir RSİM sürücü 

geliştirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rotoru sargılı indüksiyon motor, kayma enerjisi geri kazanımı, hız 

kontrolü 
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SPEED CONTROL ON WOUND ROTOR INDUCTION MOTORS WITH SLIP 

ENERGY RECOVERY DRIVES 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to provide perspective on the slip energy recovery (SER) method as an 

adjustable speed driver for wound rotor induction motors (WRIM). RSIM is recommended for 

high torque generation in variable speed high power applications in industry. RSIM has a wide 

range of uses such as motion control systems, electric vehicles, robotic automation, ship 

propulsion systems, variable speed wind turbine generators. In these motors, the slip energy in 

the rotor windings can be consumed as heat with an electronically controlled resistor, thus speed 

control can be achieved, as well as high efficiency speed control can be achieved by recovering 

it with the SER method. The inverter used on the rotor side is smaller in power and costs less 

than the inverter used on the stator side. The energy obtained from the rotor windings is 

controlled electronically with rotor and line-side converters, and by connecting to the grid via 

the recovery transformer, speed control is carried out within a certain range below the 

synchronous speed by changing the inverter triggering angle. For speed control at 

supersynchronous speeds, it is necessary to energize the rotor circuit by following the rotor 

voltages with slip frequency. The biggest problems in this system are low power factor, 

harmonic injection into the grid and torque pulses. In SER method, various studies are carried 

out to overcome these problems, to improve transient/steady state performance and to save 

energy with adjustable speed control. Within the scope of these studies, different DC chopper, 

AC inverter topologies, processor/digital signal processing technologies, field oriented, sliding 

mode, artificial neural network, fuzzy logic, vector control methods are applied for 

active/reactive power, speed and torque control. In addition, studies are carried out on 

sinusoidal and space vector pulse width modulation switching techniques to parameter 

optimization with optimum control, reduce torque fluctuations and harmonics causing heating. 

Studies also show that it is aimed to develop an RSIM driver with a simple structure, high 

efficiency, low size and cost. 

 

Keywords: Wound rotor induction motor, slip energy recovery, speed control 
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1. GİRİŞ 

RSIM uzun yıllardır yüksek güçlü endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. RSİM ile kısa 

devre çubuklu indüksiyon motor arasındaki fark rotor tasarımından kaynaklanmaktadır. Kısa 

devre çubuklu asenkron motorda rotor direnci kontrol edilemez. İndüksiyon motorlarda tork 

rotor direnci değiştirilerek ayarlanabilir. Kayma gücü dirençlerde harcamak yerine rotorunda 

üç faz sargısı bulunan RSİM’de statik dönüştürücüler kullanılarak geri kazanılabilir. Yüksek 

güç dar hız aralığındaki uygulamalarda kullanılır. Kayma gücü ayarlanabilir hız sağlayacak 

şekilde kontrol edilir. RSİM, büyük pompalarda ve fan tahriklerinde, gemilerde değişken hız 

ve sabit frekans uygulamalarında, değişken hızlı rüzgar enerji sistemlerinde 

kullanılmaktadır(Ejiofor ve diğ., 2019). Verimi arttırmak için indüksiyon makinasının 

rotorunda harcanan güç AC kaynağa geri gönderilir. Geri kazanım transformatörü evirici 

devredeki gerilim değerinin daha düşük olmasını ve bağlı olarak doğrultucu ve eviricideki güç 

elektroniği devre elemanlarının daha küçük, hafif ve ucuz olmasını sağlamaktadır (Tunyasrirut 

ve diğ., 2002). RSİM’deki bilezik-fırça düzeneği motorun hızını değiştirmek için elektronik 

olarak kontrol edilebilen kayma gücünün geri kazanılmasını sağlamaktadır.  Kayma gücü ile 

hız kontrolü evirici anahtarları ile rotor voltajı değiştirilerek kontrollü olarak rotor direncinin 

değiştirilmesi ile de sağlanmaktadır Ancak bu yöntem bakır kayıpları nedeniyle rotor 

sargılarının ısınmasına neden olmaktadır. Rotor devresine bağlanan dönüştürücüler güç 

akışının rotor yada şebeke tarafına doğru olmasını kontrol edebilmektedir. Böylece RSIM 

senkron hızın altında ve üstünde motor veya generatör olarak çalıştırılabilir. Ancak tristörlerin 

hat komütasyonu nedeniyle kaynaktan çekilen reaktif güç nedeniyle güç katsayısı düşüktür. Bu 

dezavantajın üstesinden gelmek ve KEGK’nın performansını arttırmak için çeşitli kontrol 

teknikleri uygulanmaktadır. KEGK tabanlı hız kontrol sistemlerinin performansının 

iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda sürücünün maliyetini ve 

hacim/ağırlık oranını azaltma üzerine yoğunlaşılmıştır. Çift beslemeli indüksiyon generatörde 

KEGK sürücülerinin kullanılması uygulama alanını genişletmiştir(Ram ve diğ., 2017).  

 

2. KEGK SÜRÜCÜLÜ RSIM SİSTEM YAPISI VE LİTERATÜR ÖZETİ 

Scherbius sürücüsü olarak bilinen topoloji rotor devresinde AC-DC-AC dönüştürücü kullanan 

RSİM kullanmaktadır(Sünter, 2008). Şekil 1.1’de görüldüğü gibi RSİM de rotor devresinde 

kontrollü doğrultucu kullanılarak senkron altı ve senkron üstü hızlarda KEGK sistemi ile hız 

kontrolü sağlanabilmektedir. Sistemde rotor tarafında kontrolsüz doğrultucu kullanılması 

sadece senkron altı hız bölgesinde çalışmasına imkan vermektedir. Sistemde senkron altı  
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bölgede rotordan gelen kayma enerjisi şebekeye aktarılırken, senkron üstü bölgede şebekeden 

rotor beslenmektedir. KEGK düşük maliyetli, basit kontrol devreli, düşük hızlarda yüksek 

verimlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGK sürücülerinin performansını iyileştirmek için eviricilerin kontrolü, sisteme ara devre 

olarak eklenen DC-DC kıyıcıların kontrolü, matris konvertör gibi farklı konvertörlerin kontrolü  

yapılmaktadır.   Mikroişlemci ve DSP’ler kullanılarak kontrol işlevleri gerçekleştirilirken, 

vektör kontrol yönteminde bulanık mantık, yapay sinir ağları, kayma kipli kontrol 

kullanılmaktadır(Ram ve diğ., 2017). Tablo 1.1’de RSIM’de KEGK yöntemi ile hız kontrolü 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaların özeti verilmiştir. Tablo 1.1 

incelendiğinde RSİM’de KEGK sürücüsü kullanılarak yüklü ve yüksüz durumlarda hız 

kontrolü gerçekleştirilirken harmoniklerin azaltılması, güç faktörünün arttırılması, motorun 

geçici ve kararlı durum performansının iyileştirilmesi, enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu amaçla kapasitif kompanzasyon, model geliştirme, 

DC-DC kıyıcı topolojileri, optimal kontrol, evirici topolojileri, bulanık ve sinirsel-bulanık 

kontrol yöntemleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir.   

 

Şekil 2.1. KEGK kontrollü RSİM prensip şeması 
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Tablo 2.1. KEGK yöntemi ile RSIM’de hız kontrolü litertür özeti 
Kaynak Çalışma konusu 

(Rao ve diğ., 1983) Kullanılan evirici ile güç faktörü arttırılmıştır. 

(Taniguchi ve diğ., 1987) Hem geri kazanım akım biçimi sinüsoidala yaklaştırılmış hem de güç 

faktörü arttıran DC-DC kıyıcı ara devreli yapı önerilmiştir. 

(Doradla ve diğ., 1988) Rotor devresindeki PWM dönüştürücülü bir kayma geri kazanım evirici ile 

güç faktörü tüm hız kontrol aralığında önemli ölçüde iyileştirilmiştir. 

(Akpinar ve Pillay, 1990) KEGK sürücülerinin geçici performansını incelemek ve güç sistemi 

hatalarının sürücü performansına etkisini incelemek için model 

geliştirmiştir. 

(Fan Liao ve Lipo, 1990) Motor hızı 0.75 kayma değerlerinde çalıştırılasını sağlayan ve geri kazanım 

transformatörünü elimine eden kontrol sistemi tasarlandı. 

(Filho ve Sanchez, 1997) Rotor sargısına uygulanan voltaj ile yeni bir tork-hız kontrol yöntemi 

önerilmiştir. 

(Lefley ve diğ., 1999) Rotor elektromotor kuvvetleri motorun terminal voltajlarından elde etmek 

için dijital sinyal işleme tekniği kullanılmış ve iki yönlü devre ile hem 

senkron altı hem de senkron üstü hızlarda hız kontrolü gerçekleştirilmiştir.  

(Tunyasrirut ve diğ., 2000) Kayma enerjisi ile rotor hızını kontrol etmek için uyarlanabilir bulanık-sinir 

kontrolör kullanılmıştır. Yöntemin matematik modele daha az ihtiyaç 

duyduğu, aşım değerinin PID den daha düşük olduğu bulunmuştur. 

(Eskander ve diğ., 2001) Yeni bir evirici topolojisi ile güç faktöründe %17,2 artış elde edilmiştir. 

(Chan ve diğ., 2001) Kondansatör uyartımlı bir RSİM, generatör olarak çalıştırılmış ve rotor 

devresindeki direnç kıyıcı ile değiştirilerek üretilen voltaj ve frekans kontrol 

edilmiştir. 

(Tunyasrirut ve diğ., 2002) Güç faktörünü düzeltmek için kıyıcı tekniği ve değişen yük şartlarında 

motor hızını sabit tutmak için bulanık denetleyici çalışılmıştır. 

(Alwash ve diğ., 2006) Çift rotor dönüştürücülü sistemde farklı kontrol yöntemleri ile sistem 

performansı test edilmiştir. Bozucuların etkisi azalmış ve sistem 

performansı artmıştır. 

(Soltani ve Payam, 2006) Kayan kipli ve uyarlamalı geri adım kontrol teknikleri kullanılarak tork ve 

yük bozulmalarına karşı doğrusal olmayan kontrolör tasarlanmıştır. 

Senkron altı ve senkron üstü hız kontrolü için iki seviyeli sinüsoidal PWM 

inverter kullanılmıştır. 

(Dalal ve diğ., 2006) Matris dönüştürücü ile sinüsoidal gerilim, sinüsoidal giriş-çıkış akımları ile 

farklı yüklerde giriş güç faktörü iyileştirilmiştir. 

(Yalazan ve diğ., 2007) Aktif güç filtresi ve simetrik bileşen yöntemi ile besleme akımındaki 

harmonikler azaltılmıştır. 

(Sünter, 2008) Rotor devresinde matris konverter kullanılmış, senkron altı ve senkron üstü 

hız kontrolünde geçici ve kararlı durum koşullarında iyi bir kontrol 

performansı sağlanmıştır. 

(Tunyasrirut ve diğ., 2010) Sistemin güç faktörünü arttırmak için gerilim arttıran kıyıcı devresi ve giriş 

akımının düşük dereceli harmonilerini azaltmak için uzay vektör PWM 

anahtarlamalı gerilim kaynaklı evirici kullanılmıştır.  

(Bondy ve diğ., 2012) PWM kontrollü KEGK sürücü ile uzun vadede önemli ölçüde enerji 

tasarrufu sağlanabileceği sonucuna varılmıştır. 

(Tunyasrirut ve Kinnaresb, 

2013) 

Kayma gücü akım kontrollü voltaj kaynaklı evirici ile geri kazanılmış, 

motor yüklü ve yüksüz iken hızı 600-1200 d/dk aralığında ayarlanabilmiş, 

güç faktörü arttırılmış düşük dereceli harmonikler azaltılmıştır. 

(Sivanagappa ve diğ., 2014) Bulanık kontrollü sistem ile güç faktörü 0,95 değerine kadar 

yükseltilebilmiştir.  

(Bajjuri ve Jain, 2019) Rotor ve stator tarafı eviricilerine farklı PWM modülasyonları uygulanmış 

ve hız aralığı boyunca senkron hızın üstünde ve altında ki hızlarda tork 

dalgalanmaları azaltılmıştır. 
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RSİM’in KEGK sürücü sisteminde rotor tarafındaki dönüştürücüler güç kaynağına harmonik 

enjekte ettiğinden düşük güç faktörü ile tork ve hız dalgalanmaları oluşmaktadır. Yapılan 

çalışmaların her birinin devre karmaşıklığı, maliyeti, boyutu, güç faktörü, güç kalitesi açısından 

avantajları bulunmaktadır. Evirici kontrolü güç faktörü arttırma ve düzgün hız kontrolü 

sağlayabildiği ve dc kıyıcıların sistem performansını ve güç faktörünü iyileştirdiği 

bulunmuştur. Rotor ve stator tarafında kontrollü iki dönüştürücü kullanıldığında senkron hızın 

altında ve üstünde hız kontrolü yapılabilirken aynı zamanda harmonik filtreleme sağlanmıştır. 

PWM anahtarlama teknikleri kullanılarak toplam harmonik distorsiyonu azaltılmıştır. 

 

SONUÇ 

Rotor devresi gücü stator devresine göre daha küçük olduğundan daha düşük maliyetli güç 

elektroniği elemanları kullanılabilen ve yüksek güç uygulamalarında belli bir bant aralığında 

hız kontrolü sağlayan KEGK sürücülü RSİM sistemlerinin performansının geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu sistemlerde rotor devresinde iki yönlü güç akışı, kıyıcı 

frekansının arttırılması, DC-DC kıyıcı ve çok seviyeli evirici kullanılması ve PWM tipi 

eviriciler ile güç kalitesinde iyileşme, harmoniklerin azaltılması, sistem verimliliği, hız ve tork 

dalgalanmalarının azaltılması gibi sürücü performansının geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. 

Yapılan çalışmalar ile yüksek güçlü, uygun maliyetli, küçük boyutlu, yüksek verimli ve yüksek 

dinamik performanslı KEGK sürücülerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

  

392



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

KAYNAKÇA 

Akpinar, E., & Pillay, P. (1990). Modeling and Performance of Slip Energy. IEEE Transactions 

on Energy Conversion, 5(1). 

Alwash, S. R., Al-Chalabi, L. A., & Mansi, S. H. (2006). Closed-loop control of a double-

circuit-rotor slip energy recovery drive system. Electric Power Components and 

Systems, 34(1), 61–78. https://doi.org/10.1080/15325000691001368 

Bajjuri, N. K., & Jain, A. K. (2019). Torque Ripple Reduction in Double-Inverter Fed Wound 

Rotor Induction Machine Drives Using PWM Techniques. IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, 66(6), 4250–4261. https://doi.org/10.1109/TIE.2018.2866110 

Bondy, S., Phares, D., & Horvath, B. (2012). New Advances in Pulse Width Modulated Slip 

Power Recovery Drives for Pumps. Proceedings of the Forty-First Turbomachinery 

Symposium. 

Chan, T. F., Nigim, K., & Lai, L. L. (2001). Voltage and frequency control of self-excited slip-

ring induction generators. IEMDC 2001 - IEEE International Electric Machines and 

Drives Conference, 410–414. https://doi.org/10.1109/IEMDC.2001.939335 

Dalal, A. K., Syam, P., & Chattopadhyay, A. K. (2006). Use of matrix converter as slip power 

regulator in doubly-fed induction motor drive for improvement of power quality. 2006 

IEEE Power India Conference, 360–365. 

https://doi.org/10.1109/POWERI.2006.1632538 

Doradla, S. R., Chakravorty, S., & Hole, K. E. (1988). A New Slip Power Recovery Scheme 

With Improved Supply Power Factor. IEEE Transactions on Power Electronics, 3(2), 

200–207. https://doi.org/10.1109/63.4350 

Ejiofor, O. S., Chinweike, O., Hillary, I., & Titus, O. (2019). Dynamics of a Slip Power 

Recovery Scheme. Journal of Controller and Converters, 4(3). 

Eskander, M. N., Arafa, O., Adelhakiem, M. E., & Elhakiem, S. A. (2001). Comparison 

between two inverter topologies for application in industrial drives. IEEE International 

Symposium on Industrial Electronics, 2, 1100–1105. 

https://doi.org/10.1109/isie.2001.931630 

Fan Liao, J. S., & Lipo, T. A. (1990). A new energy recovery scheme for doubly fed, variable 

Speed induction motor drives. 1st International Conference on Applications of 

Industrial Electronics Systems, AIES 1990 - Proceedings, 21(4), 106–110. 

https://doi.org/10.1109/AIES.1990.666346 

  

393



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Filho, E. R., & Sanchez, V. A. B. (1997). On the wound-rotor induction machine control. IEEE 

International Electric Machines and Drives Conference Record, IEMDC, 10–12. 

https://doi.org/10.1109/iemdc.1997.604237 

Lefley, P. W., Peasgood, W., Ong, R., & Wong, J. K. J. (1999). Sensorless closed loop control 

of a slip ring induction machine using adaptive signal processing. APEC ’99. Fourteenth 

Annual Applied Power Electronics Conference and Exposition. 1999 Conference 

Proceedings (Cat. No.99CH36285), 1251–1256. 

Ram, S., Rahi, O. P., & Sharma, V. (2017). A comprehensive literature review on slip power 

recovery drives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73(February), 922–934. 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.154 

Rao, N. N., Dubey, G. K., & Prabhu, S. S. (1983). Slip-power recovery scheme employing a 

fully controlled convertor with half-controlled characteristics. IEE Proceedings B: 

Electric Power Applications, 130(1), 33–38. https://doi.org/10.1049/ip-b.1983.0005 

Sivanagappa, V., Sarumathi.M, Sivaranjani.R, Soniya.N, & Sujeetha.A. (2014). Slip ring 

induction motor power factor control using Fuzzy logic controller. International 

Journal of P2P Network Trends and Technology ( IJPTT ), 4(2), 53–59. 

Soltani, J., & Payam, A. F. (2006). A robust adaptive sliding-mode controller for slip power 

recovery induction machine drives. Conference Proceedings - IPEMC 2006: CES/IEEE 

5th International Power Electronics and Motion Control Conference, 3, 1912–1917. 

https://doi.org/10.1109/IPEMC.2006.297411 

Sünter, S. (2008). Slip energy recovery of a rotor-side field oriented controlled wound rotor 

induction motor fed by matrix converter. Journal of the Franklin Institute, 345(4), 419–

435. https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2007.12.001 

Taniguchi, K., Takeda, Y., & Hirasa, T. (1987). High-performance slip-power recovery 

induction motor. IEE Proceedings B: Electric Power Applications, 134(4), 193–198. 

https://doi.org/10.1049/ip-b.1987.0033 

Tunyasrirut, S., Kinnares, V., & Ngamwiwit, J. (2010). Performance improvement of a slip 

energy recovery drive system by a voltage-controlled technique. Renewable Energy, 

35(10), 2235–2242. https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.02.015 

Tunyasrirut, S., & Kinnaresb, V. (2013). Speed and power control of a slip energy recovery 

drive using voltage-source PWM converter with current controlled technique. Energy 

Procedia, 34, 326–340. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2013.06.761 

  

394



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Tunyasrirut, S., Ngamwiwit, J., Furuya, T., & Yamamoto, Y. (2000). Adaptive fuzzy-neuro 

controller for speed of wound rotor induction motor with slip energy recovery. IEEE 

Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 3, 329–333. 

https://doi.org/10.1109/tencon.2000.892283 

Tunyasrirut, S., Ngamwiwit, J., Furuya, T., & Yamamoto, Y. (2002). Fuzzy logic controlled 

inverter-chopper for high performance of slip energy recovery system. IEEE 

Proceedings of the 41st Annual Conference, 243–247. 

https://doi.org/10.1109/sice.2002.1195221 

Yalazan, H. T., Sürgevil, T., & Akpinar, E. (2007). Wavelet transform application in active 

power filter used for slip energy recovery drives. International Aegean Conference on 

Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion ACEMP’07 and 

Electromotion’07 Joint Conference, 3, 398–403. 

https://doi.org/10.1109/ACEMP.2007.4510535 

 

 

 

 

  

395



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

ALTI ROTORLU OTONOM İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIMI 

 

 

İnci UMAKOĞLU (Orcid ID: 0000-0002-2786-5421) 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü 

E-mail: inci.umakoglu@dpu.edu.tr 

 

Mert Eren TAVAN (Orcid ID: 0000-0002-9463-6506) 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Bölümü 

E-mail: mert.tavan@ogr.dpu.edu.tr 

 

Hamdi Melih SARAOĞLU (Orcid ID: 0000-0002-5075-9504) 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü 

E-mail: hmelih.saraoglu@dpu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bir bölgeden belli miktar aldığı suyu belirtilen bölgeye bırakması şeklinde 

tanımlanan görevi yerine getirmek üzere planlanmış bir otonom insansız hava aracı tasarımının 

gerçekleştirilmesidir. Suyun alınması ve bırakılması istenen bölgelerin konumunun 

belirlenmesi, görüntü işleme tekniğiyle renkler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Otonom olarak 

görev yapan insansız hava aracı, kalkış yaptıktan sonra suyu alacağı bölgeyi görüntü işleme 

yöntemiyle mavi renk kullanarak belirledikten sonra o bölgeden suyu haznesine 

depolamaktadır. Daha sonra suyun boşaltılacağı konum görüntü işleme yöntemiyle kırmızı renk 

kullanılarak belirlenip insansız hava aracının deposundaki suyu bırakmaktadır. Tasarlanan 

insansız hava aracı donanım tasarımı, yazılım tasarımı ve mekanik tasarımı olmak üzere üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Donanım tasarımında itki sistemleri, kontrol ve güç sistemleri ve 

otonom sistemleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İtki sistemi, elektronik hız 

kontrolcüsü (ESC), motor ve pervaneden oluşmaktadır. Tasarımda hexacopter olarak 

adlandırılan 6 rotorlu konfigürasyon tipi kullanılmıştır. Kontrol ve güç sistemlerinde otonom 

insansız hava aracında kullanılan tüm bileşenlerin şeması çıkarılıp batarya için akım 

hesaplamaları yapılmıştır. Otonom sistemlerinde otonom uçuş için gereken koşulları sağlayan 

gerek içinde bulunduğu sensörlerin yeterliliği gerek yazılım uyumluluğu gibi kriterler göz 

önünde bulundurularak Pixhawk the Orange Cube kartı kullanılmıştır. Yazılım tasarımında 

otonom uçuş yazılımı ve görevler için görüntü işleme yazılımları hazırlanmıştır. Bu kapsamda 

görüntü işleme ve otonom uçuş yazılımları gerçekleştirilmiştir. Görüntü işlemede öncelikle 

HSV renk aralığı belirlenerek kırmızı rengin bütün tonlarının tespit edilmesi sağlanmıştır. 

Bunun için kameradan alınan görüntü belleğe kaydedilmiş ve görüntüye bulanıklaştırma, 

maskeleme, open, erode ve dilate işlemleri uygulanmıştır. Bu sayede, görüntüdeki gürültüler 

azaltılarak sınırları belirlemek amacıyla kontürleme yapılmıştır. Daha sonra kontürlenen 

görüntünün etrafına bir kare çizdirilerek bu görüntünün merkezi tespit edilmiştir. Otonom uçuş 

yazılımında ise öncelikle dronekit programı ile insansız hava aracının kalkış yapması ve kırmızı 

alana gitmesi için gereken fonksiyonlar yazılmıştır. Bu kapsamda, uçuş öncesi temel 

kontrollerin yapılması, motorların çalıştırılması ve ardından kalkış fonksiyonları 

gerçekleştirilmiştir. Otonom insansız hava aracının mekanik tasarımı özgün bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Mekanik tasarımda kompozit bir malzeme olan karbon fiber ve 3D yazıcı 

malzemesi olan ABS flament kullanılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı, otonom, dronekit, altı rotorlu, görüntü işleme 
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DESIGN OF AUTONOMOUS UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH SIX ROTORS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to realize the design of an autonomous unmanned aerial vehicle, which 

is planned to fulfill the task defined as leaving a certain amount of water from a region to a 

specified region. The determination of the location of the areas where the water is desired to be 

taken and released was carried out using colors with the image processing technique. Working 

autonomously, the unmanned aerial vehicle determines the area where it will receive water after 

taking off, using blue color using image processing, and then stores the water from that area in 

its reservoir. Then, the location where the water will be discharged is determined by using the 

red color using the image processing method, and the water in the tank of the unmanned aerial 

vehicle is left. The designed unmanned aerial vehicle consists of three main parts: hardware 

design, software design and mechanical design. In hardware design, studies on propulsion 

systems, control and power systems and autonomous systems were carried out. The propulsion 

system consists of an electronic speed controller (ESC), engine and propeller. In the design, a 

6-rotor configuration type called hexacopter was used. In the control and power systems, all the 

components used in the autonomous unmanned aerial vehicle were drawn and current 

calculations were made for the battery. In autonomous systems, the Pixhawk the Orange Cube 

card was used, taking into account criteria such as the adequacy of the sensors and software 

compatibility, which provide the conditions for autonomous flight. In software design, 

autonomous flight software and image processing software for missions were prepared. In this 

context, image processing and autonomous flight software were developed. In image 

processing, first of all, HSV color range is determined and all shades of red color are 

determined. For this, the image taken from the camera was recorded in the memory and 

blurring, masking, open, erode and dilate processes were applied to the image. In this way, 

contouring was done to determine the borders by reducing the noise in the image. Then, a square 

was drawn around the contoured image and the center of this image was determined. In the 

autonomous flight software, first of all, the functions required for the unmanned aerial vehicle 

to take off and go to the red area are written with the dronekit program. In this context, basic 

pre-flight checks, starting the engines and then take-off functions were carried out. The 

mechanical design of the autonomous unmanned aerial vehicle was carried out in an original 

way. Carbon fiber, a composite material, and ABS filament, a 3D printer material, were used 

in the mechanical design. 

 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, autonomous, dronekit, six rotors, image processing 
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1. GİRİŞ 

İnsansız hava aracı (İHA) teknolojisine yapılan önemli çabalar, hava fotoğrafçılığı ve 

gözetleme gibi çok çeşitli yeni uygulamalara yol açmıştır. Modern İHA teknolojisine uygulanan 

aviyonik ve elektronikteki paralel ilerlemeler, video ve fotoğraf ekipmanlarındaki hızlı 

gelişmelerle birleştiğinde önemli ölçüde ağırlık azalması, verimlilik artışı ve kalite 

iyileştirmeleri sağlamıştır. Tüm bu unsurlar, modern İHA tasarımlarının büyük anıt ve bina 

fotoğraflarından şehir haritalarına ve yol trafik bilgilerine kadar daha geniş bir uygulama 

çeşitliliği oluşturmuştur. Şimdiye kadar ortak çözümler helikopterlerdi, ancak büyük yakıt 

tüketimi nedeniyle oldukça yüksek maliyetlere neden olan helikopterler yerine insansız hava 

araçlarının kullanılması daha pratiklik ve ekonomiklik sağlamıştır [1,5,7]. 

İnsansız hava aracı sistemlerini, görevi sırasında üzerinde veya içerisinde insan bulundurmayan 

hava araçları olarak tanımlamak mümkündür. İnsanız hava araçları zor koşullar altında hiçbir 

personelin hayatı riske edilmeden görevlerini yerine getirebilme üstünlüğüne sahiptir. Bu 

görevler günümüzde, uzaktan algılama, taşıma, bilimsel araştırma, hassas saldırılar, arama ve 

kurtarma üzerine yoğunlaşsa da her geçen gün bu platformlar için yeni görev tanımları 

oluşturulmaktadır [3]. İnsansız hava araçlarının ağırlık, dayanıklılık, uçuş süresi, maksimum 

yükseklik, faydalı yük taşıma kapasitesi, motor tipi ve tahrik gücü gibi performans özellikleri 

dikkate alınırken sınıflandırılması gerekmektedir [2,6]. 

İnsansız hava aracı sistemlerinde otonom uçuş, manuel kontrole göre görüntü işlemeyi 

kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada, diğer yazılımlardan farklı olarak daha çok alanda kullanılan 

ArduPilot açık kaynak kodlu yazılım kullanılıp görüntü kalitesi gözlemlenmiştir [4].  

Bu çalışmada, TEKNOFEST 2022 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması için 10 

kilogram kaldırma kapasitesine sahip insansız hava aracı tasarlanmıştır. Çalışma konusu, 

herhangi bir motorun arıza durumunda rotor bozukluğuna ve denge merkezini daha iyi 

sağlaması düşüncesiyle değerlendirildiğinde hexacopterin tricoptere göre daha avantajlı 

olacağını gözlemlemek ve çözümlemektir. Tasarlanan insansız hava aracında kullanılan 

ekipmanlar en yüksek verim alınabilecek şekilde belirlenmiştir.  

 

2. İHA TASARIM İÇERİĞİ 

Tasarlanan İHA, görüntü işleme, otonom uçuş gerçekleştirme ve entegre edilen haznesiyle su 

taşıma gibi özelliklere sahiptir. İHA’nın ağırlıkları yaklaşık olarak görev mekanizması hariç 

3008 gr, görev mekanizmasıyla 5025 gr ve 4925 gr su doldurma kapasitesiyle toplamda 9950 

gr’dır. Diyagonal ölçüsü 1195 mm ve boyu 375 mm’dir. Uçuş kontrol sisteminde Pixhawk  
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Cube Orange ve Raspberry Pi 4 kullanılmıştır. İHA’nın emniyeti ise bıçak sigorta ve akım 

kesici anahtar ile sağlanmaktadır. Ayrıca sinyal kayıplarında oluşabilecek hatalarda arıza 

emniyet sistemi moduna geçerek güvenli iniş sağlanacaktır. 

2.1. İHA Konfigürasyonu 

İHA tasarımında “X” tipi konfigürasyon seçilmiştir. Motorlar ağırlık merkezi ortada olacak 

şekilde yerleştirildiğinden dolayı bu konfigürasyon tipi “+” tipi konfigürasyona göre daha hızlı, 

kararlı ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir uçuş sergilemektedir. Ayrıca, İHA tasarımında 

yüksek hassasiyete sahip RTK destekli bir GPS sistemi ve dahili sensörler yardımıyla açı ve 

yükseklik sınırlandırılması yapılmıştır [10]. Çevresel faktörler sebebiyle meydana gelebilecek 

değişikliklerin uçuşu etkilememesi ve kararlı bir uçuş için kullanılacak elektronik ekipmanların 

kalibrasyonu sağlanıp PID dengelemesi yapılmaktadır [12]. 

Tasarlanan İHA, görev tanımı kapsamında görüntü işleme ile kırmızı alanın merkezi tespit 

edilip RTK GPS yardımıyla bu alanın tam konumu belirlenecektir. İHA mavi alana 

ulaşıldığında LIDAR ile mesafe kontrolü yaparak alçalacaktır. Su pompasına bağlı olan 2 m 

uzunluğundaki hortum yardımıyla belirlenen su miktarı hazneye çekilecektir. Su bırakma 

alanını tek bir seferde tarayabilmek için 10 m yükseklikten uçuş gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 

su alma esnasında meydana gelecek olan yük artış miktarına göre motorların itkisi optimize 

edilmektedir. İHA tespit edilen su bırakma konumuna ulaştığında dâhili sensörler ve LIDAR 

sensörü verisiyle güvenli bir alçalma sağlayacaktır. Alınan suyun tamamını bırakabilmek için 

görev mekanizmasında kullanılan su alma kabının alt kısmı dış bükey olarak tasarlanmıştır. 

Uygun irtifaya alçalan İHA servo motora bağlı misina yardımıyla haznedeki tıpayı kaldırarak 

suyu boşaltmaktadır. 

2.2. Gövde ve Mekanik Sistemler 

Özgün olarak tasarlanan 6 rotorlu İHA, alt ve üst katman, katmanlar arasında konumlandırılmış 

kollar ve görev mekanizmasının da yer aldığı ayaklardan oluşmaktadır. İHA’nın tasarımında 

yüksek performans, yüksek dayanıklılık, kolay ve hızlı montaj amaçlanmıştır. Elektronik sistem 

ve görev mekanizması uygun pozisyonda yerleştirilip gövde ölçüsü belirlenmiştir. Tasarımda 

hafif ve mukavemeti yüksek olması nedeniyle karbon fiber malzeme seçilmiştir. Elektriksel 

bileşen kablolarının geçmesi ve ağırlıktan kaçınmak için CNC Freze ile gövdeler üzerinde 

boşluklar oluşturulmuştur. RF sinyallerinin engellenmesini önlemek için üstü açık bir gövde 

tercih edilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Gövde katmanı 

 

Tasarlanan kolların ve iniş takımının hafif, düşük maliyetli ve üretimi kolay olması açısından 

ABS plastik kullanılmıştır. Kolun sağlam olması için %80 doluluk oranı ile 3B yazıcı 

kullanılarak üretilmiştir (Şekil 2). Ağırlığı azaltmak ve rüzgârın etkisini düşürmek için kanallı 

bir tasarım yapılmıştır. Kol tasarımının boşluklu olma nedeni hava akımının İHA’ya etkisini 

minimuma düşürüp uçuş kararlılığını korumaktır. Bu tasarım sayesinde ağırlıktan tasarruf edip 

daha fazla su alınabilecektir. Ayrıca tasarlanan kol, gövde katmanları arasına yerleştirilerek 

katmanlar birbirine sabitlenecektir. Bu durum sabitlemede kullanılacak ekstra parça ihtiyacını 

önlemektedir. 

 

 

 

 

Şekil 2. İHA kolu 

 

Hafif, dayanıklı ve aerodinamiğinin iyi olması sebebiyle pervanelerde karbon fiber tercih 

edilmiştir [13,14,15]. Tasarlanan İHA konfigürafyonu Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. İHA Konfigürasyonu 
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2.3. Görev Mekanizması Sistemi 

Görev mekanizmasında su haznesi, hazne kapağı, tıpa, vakumlu su pompası (DC Motor), 

silikon boru (~2 m), servo motor, sıvı seviyesi sensörü ve LIDAR sensörü bulunmaktadır. 

Silindirik su haznesinin boyutu Φ235 mm x 120 mm’dir. Bu sayede 4925 mL su 

alınabilmektedir. Görev mekanizması İHA’nın en alt plakasına entegre edilmiştir. Mekanizma 

takılıp çıkarılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 4). 

Su haznesinin üstü bir kapak yardımıyla kapatılarak elektronik parçaların yalıtımı sağlanmıştır. 

Depoya su dolum işlemi, havuza sarkıtılan vakumlu su pompası ve silikon boru yardımıyla 

haznenin üst kısmındaki kapağa açılan delikten yapılmaktadır. Su bırakma alanı görüntü 

işlemeye yarayan OpenCV kütüphanesiyle tespit edilmektedir. Görev alanı, su alma ve su 

bırakma alanının koordinatları otonom uçuş yazılımı olan Mission Planner’e gönderilecektir. 

Mavi alana ulaşıldığı zaman İHA, LIDAR verisiyle birlikte kontrollü şekilde uygun irtifaya 

alçalarak su pompasına bağlı hortum suya daldırılıp suyu çekmeye başlayacaktır. Kullanılan 

sıvı seviyesi sensörü ile İHA haznenin dolduğunu belirleyecek ve su pompasını durdurarak uçuş 

için belirli irtifaya yükselecektir. Tespit edilen su bırakma alanına gelen İHA irtifayı 

düşürecektir. Haznesinde muhafaza edilen su, tıpaya bağlı misinanın servo motor yardımıyla 

çekilmesiyle boşaltılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Görev Mekanizması 

 

  

Parça 

No 

Parça  

İsmi 
Adet 

1 Sabitleyici parça 6 

2 Su pompası 1 

3 Hazne kapağı 1 

4 Sıvı seviye sensörü 1 

5 Su haznesi 1 

6 Servo motor 1 

7 Tutucu plaka 1 

8 LIDAR 1 

9 İniş takımı 6 

10 Tıpa 1 

11 Hazne Hortumu 1 

12 Havuz Hortumu 1 
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2.. Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemler 

Uçuş kontrol kartında “Cubepilot The Orange Cube” tercih edildi. Kart içerisinde bulunan uçuş 

için gereken dönüölçer, ivmeölçer, barometre, pusula sensörleri hassas, güvenilir ve kararlıdır. 

Sensörler, sıcaklık ve titreşim gibi dış faktörlerden etkilenmemesi için izole edilmiştir. Açık 

kaynaklı PX4, ArduPilot yazılımı desteğine sahip olması gibi özellikler göz önünde 

bulundurularak tercih edilmiştir. 

Konumlandırma sistemi için “Here3 RTK GPS” seçilmiştir. Normal bir GPS'in hassaslığına 

nazaran 2,5 cm hassaslığında ölçüm yapabilmektedir. İçerisindeki pusula, dönüölçer ve 

ivmeölçer sayesinde daha kararlı ve güvenilir veri sunmaktadır. Bu sayede planlanan rotadan 

sapma ihtimali en aza indirgenmiştir [10]. 

Görev bilgisayarı olarak Raspberry Pi 4 tercih edilmiştir. Kart kendisiyle tam uyumlu yüksek 

renk doğruluklu ve çözünürlüklü “Raspberry Pi Camera V2” modülü ile desteklenmektedir. RF 

için Pixhawk ile uyumlu Holybro 433 MHz Telemetri modülü tercih edilmiştir. Bu modül 433 

MHz frekans bandında çalıştığı için GSM bandına girmeden daha temiz bir sinyalizasyon 

sağlamaktadır. Ayrıca yüksek hassasiyete sahip olması ve 2500 metre menzile sahip olması 

tercih sebebimiz olmuştur. İHA’nın otonom yazılımının kontrolü, telemetri modülü aracılığıyla 

Mission Planner yer kontrol istasyonu yazılımı ile sağlanmaktadır [11].  

İHA’nın manuel kontrolü için Radiolink AT9 kumandası muadillerine göre menzil ve gönderim 

hızı açısından daha avantajlı olduğundan seçilmiştir. Kumanda ile iletişim sağlamak için 

SBUS-PPM desteği, uzun menzilli olması, dahili parazit önleyici DSSS-FHSS şifreleme 

protokollerinin kullanılması ve seçilen kumanda ile tam uyumlu çalışabilmesi özellikleri 

nedeniyle Radiolink R9DS alıcısı kullanılmıştır. Ayrıca, bulundurduğu ekran sayesinde de 

verileri anlık olarak görüntüleme kolaylığı sağlayabilmektedir.  

Motor seçimi, İHA’nın toplam ağırlığı ve kullanılacak şasenin boyutu dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Motor modeli olarak T-Motor MN5008 model fırçasız 400 KV’lik DC 

motor tercih edilmiştir. Seçilen fırçasız DC motor ve 17x5,8 inç pervaneler ile İHA’nın 

maksimum kalkış ağırlığının 2,3 katı kadar bir itki kuvvetine sahiptir. 

ESC seçiminde kullanılacak motorun maksimum itkide çekeceği anlık akım değeri dikkate 

alınarak, en az %10 üstünü karşılayacak bir konfigürasyon tercih edilip ESC’lerin 50A olması 

uygun görülmüştür. İHA’nın daha hafif olması için 4in1 Tekko32 F4 ESC seçilmiştir. 

Hexacopter’in tüm rotorlarını sürebilmek için bu modülden iki tane kullanılmıştır. Uçuş süreleri 

baz alındığında enerji kaynağı olarak “6S 10000 mAh 25C” Li-Po batarya kullanılmıştır.  
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Su pompası sisteminde 12 L/dk su aktarabilen D2028 DC su motoru tercih edilmiştir. Su 

haznesinin doluluğunu belirlemek için sıvı seviyesi sensörü kullanılmıştır. Ayrıca, İHA’nın 

zeminle olan mesafesini kontrol edebilmek için 2,5 cm doğrulukla mesafeyi ölçebilmesi 

nedeniyle GARMIN LIDAR-Lite V3 model LIDAR sensör kullanılmıştır.  

Hava aracının uçuş veya test anında güvenliğini sağlamak ve olası sorunların önüne geçmek 

için batarya ve güç modülü arasına yüksek düzeyde anahtarlama kapasitesi ve yüksek bir akım 

sınırlaması sunması özellikleri nedeniyle 250A bıçak sigorta ile akım kesici yerleştirilmiştir. 

[9]. 

2.5. İtki ve Ağırlık Hesapları 

İtki sistemine dahil pervanelerin optimizasyon parametreleri olarak verilen çap boyutunu 

motoru zorlamayacak ve gerekli itki kuvvetini sağlayacak bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. 

Pervane boyutu arttıkça dönüş sayısı azalıp kaldırma kuvveti artmaktadır [8]. Bu doğrultuda 

itkisi 3982 gr olan T-Motor MN5008 400KV motor ile 17x5,8 inç pervane kullanılmıştır. 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, bir bölgeden belli miktar aldığı suyu belirtilen bölgeye bırakması şeklinde 

tanımlanan görevi yerine getirmek üzere planlanmış bir otonom insansız hava aracı tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Suyun alınması ve bırakılması istenen bölgelerin konumunun belirlenmesi, 

görüntü işleme tekniğiyle renkler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Otonom olarak görev yapan 

insansız hava aracı, kalkış yaptıktan sonra suyu alacağı bölgeyi görüntü işleme yöntemiyle mavi 

renk kullanarak belirledikten sonra o bölgeden suyu haznesine depolamaktadır. Daha sonra 

suyun boşaltılacağı konum görüntü işleme yöntemiyle kırmızı renk kullanılarak belirlenip 

insansız hava aracının deposundaki suyu bırakmaktadır. Tasarlanan insansız hava aracı 

donanım tasarımı, yazılım tasarımı ve mekanik tasarımı olmak üzere üç ana bölümden 

oluşmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 10000 feet irtifaya çıkıp belirlenen operasyon görevini gerçekleştirebilen roket 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Roketin tasarımı ve simülasyonu için OpenRocket programı 

kullanılmıştır. Tasarımın üretilebilmesi için 3 boyutlu CAD çizimleri oluşturulmuştur. Roketin 

gövde kısmı ve burun konisi cam elyaftan, merkezleme halkaları, kanatçık ve motor kapağı 

alüminyumdan, ana ve yedek uçuş kontrol sistemlerinin yerleştirileceği kutu 3B baskı 

malzemesinden ve görev yükü çelikten üretilmiştir. Roketin operasyon konsepti sekiz adımdan 

oluşmaktadır. Bunlar; motorun ateşlemesi, rampa çıkışı, motor yakıt bitişi, ilk ayırma ve tepe 

paraşütünün açılması, faydalı yükün ve paraşütünün roketten ayırması, ikinci ayırma ve ana 

paraşütün açılması ve faydalı yükün inişinin tamamlanması adımlarıdır. OpenRocket 

programında gerçekleştirilen simülasyonda roketin operasyon konseptini tamamlaması 177.62 

s sürmektedir. Buna göre; motorun ateşlenmesinden sonra rampa çıkışı 0.41 saniyede, motor 

yakıtının bitişi 4.2912 saniyede, ilk ayırma ve tepe paraşütünün açılması 25.291 saniyede, 

faydalı yükün ve paraşütünün roketten ayırması 25.341 saniyede, ikinci ayırma ve ana 

paraşütün açılması 110.5 saniyede gerçekleşmektedir. Ayrıca, faydalı yükün inişinin paraşütle 

tamamlanması fırlatmadan itibaren 347.43 saniye sürmektedir. Roketin kalkış itki/ağırlık oranı 

0,00905, rampa çıkış hızı 31 m/s, en büyük ivme 81.3 m/s^2 ve en yüksek hız 251 m/s olarak 

hesaplanmıştır. Roketin kurtarma sistemini tetiklemek ve yer istasyonuna verileri aktarmak için 

ana ve yedek olmak üzere iki adet uçuş kontrol sistemi geliştirilmiştir. Bu kontrol sistemlerinde 

sıcaklık-nem-basınç ölçüm modülü, ivme-jiroskop-irtifa ölçüm modülü, GPS konum modülü 

ve haberleşme modülü yer almaktadır. Roket maksimum irtifasına ulaştığında sürüklenme 

paraşütü ile birlikte roketten ayrılıp bağımsız bir şekilde yere inişini gerçekleştiren görev 

yükümüz altı parçadan oluşmaktadır ve 4100 gr kütleye sahiptir. Görev yükü, roketten ayrılıp 

yere inene kadar havada kaldığı sürede sıcaklık, nem, irtifa ve açık hava basıncını ölçüp yer 

istasyonuna aktarmaktadır. Bununla birlikte yere indikten sonra görev yükünü kurtarmak için 

yer istasyonuna GPS konum verisi göndermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Roket tasarımı, orta irtifa, OpenRoket, faydalı yük, uçuş kontrol sistemi 
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DESIGN OF A MEDIUM ALTITUDE ROCKET WITH OPENROCKET PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, a rocket design that can reach an altitude of 10000 feet and perform the specified 

operation task has been carried out. OpenRocket program is used for the design and simulation 

of our rocket. 3D CAD drawings are created to produce the design. The fuselage and nose cone 

of our rocket are made of fiberglass, the centering rings, fin and engine cover are made of 

aluminum, the box where the main and backup flight control systems will be placed is made of 

3D printing material and the payload is made of steel. The operation concept of our rocket 

consists of eight steps. These are ignition of the engine, ramp exit, engine fuel end, first 

separation and opening of the overhead parachute, separation of the payload and parachute from 

the rocket, second separation and opening of the main parachute and completion of the landing 

of the payload. In the simulation performed in the OpenRocket program, it takes 177.62 s for 

our rocket to complete the operation concept. According to this, after the ignition of the engine, 

the ramp-up takes place in 0.41 seconds, the end of the engine fuel in 4.2912 seconds, the first 

separation and the opening of the overhead parachute in 25.291 seconds, the separation of the 

payload and parachute from the rocket in 25,341 seconds, the second separation and the opening 

of the main parachute in 110.5 seconds. Also, it takes 347.43 seconds from launch to complete 

the landing of the payload by parachute. The take-off thrust/weight ratio of our rocket is 

calculated as 0.00905, the ramp up speed is 31 m/s, the maximum acceleration is 81.3 m/s^2 

and the highest speed is 251 m/s. Two flight control systems, main and backup, have been 

developed to trigger the rocket's recovery system and transfer data to the ground station. These 

control systems include temperature-humidity-pressure measurement module, acceleration-

gyroscope-altitude measurement module, GPS location module and communication module. 

When our rocket reaches its maximum altitude, our payload, which separates from the rocket 

with the drift parachute and lands on the ground independently, consists of six parts and has a 

mass of 4100 gr. The payload measures the temperature, humidity, altitude and open air 

pressure as long as it stays in the air until it leaves the rocket and lands on the ground, and 

transfers it to the ground station. However, after landing on the ground, it sends GPS location 

data to the ground station in order to save the payload. 

 

Keywords: Rocket design, medium altitude, OpenRoket, payload, flight control system 

 

  

407



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde roketler, atmosfer dışına araç veya insan göndermek için ve dünya yüzeyinden 50 

kilometreden 1500 kilometreye kadar okuma yapan aletleri taşımak için yaygın olarak 

kullanılmakta ve gün geçtikçe kullanımı artmaktadır. Roketler, uzay taşımacılığı, savunma 

sanayi ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda aktif rol oynamaktadır. Uzay taşımacılığında 

uzaya bilimsel araçları ve haberleşme-gözlem uyduları gibi belirli faydalı yükleri taşımak, 

savunma sanayinde atmosfer dışına çıkmayan askeri amaçlar doğrultusunda görevler yapmak, 

bilimsel araştırmalarda ise yıldırım kontrolü sağlamak gibi görevler için kullanılmaktadır. 

Roket teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, model roket uygulamaları da büyük artış 

göstermiştir. Bunun en önemli sebebi ise model roketlerin hobi amaçlı kullanımlarının yanı sıra 

aynı zamanda da tasarlanması düşünülen gerçek roketlerin uçuş analizlerini yapmak amacıyla 

kullanılabiliyor olmasıdır. Böylece, çok gelişmiş teknolojik şirketlerin veya okulların 

araştırmacılarından, bu işi sadece hobi amaçlı yapan insanlara kadar yayılan oldukça geniş bir 

model roket tasarımcısı ağı oluşmakta ve TEKNOFEST gibi yarışmalarla öğrencilerin ve genç 

profesyonellerin bu sektöre katkısı katlanarak artmaktadır [1]. 

Faydalı yük taşımak üzere tasarlanmış roketlere sonda roket denir. Sonda roketinin ve faydalı 

yük olarak taşıdığı yükün maliyeti göz önüne alındığında çok ince hesaplar yapılması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra faydalı yükün belirlenen irtifada bırakılması için aviyonik 

sistemin sensörlerden gelen verileri filtreleyip işlevini yeterine getirmesi için doğru sensörlerin 

seçilip bu sensörlerin programlanıp verileri filtrelemesi gerekmektedir [2]. 

Model roketin uçabilmesi için ilk olarak roketin maruz kaldığı temel kuvvetlerin bilinmesi 

gerekir. Rokete etki eden 4 ana kuvvet vardır. Bunlar sırasıyla; yerçekimi kuvveti, motorun itki 

kuvveti, aerodinamik sürükleme, aerodinamik kaldırma kuvvetleridir. Model rokette uçuş 

boyunca çok yüksek irtifalara ulaşılamayacağından dolayı yerçekimi kuvveti sabittir. 

Sürükleme kuvveti ise roketin hızıyla doğru orantı olarak artacak veya azalacaktır. Roketin uçuş 

sırasında stabil hareket edebilmesi için ağırlık merkezinin konumu çok önemlidir. Ağırlık 

merkezinin önemi rokete uğrayan tüm kuvvetlerin etki ettiği nokta olmasıdır.  Bu yüzden, 

roketin iç dizaynını tasarlarken sistemlerin ağırlıkları ve roket motorunun itki grafiği göz 

önünde bulundurulmalı, aerodinamik açıdan tasarlarken burun konisi ve kanatçıkların 

geometrik şekilleri doğru hesaplanmalıdır [3]. 

Türkiye’de uzay ve havacılık alanında verilen destekler sayesinde teknoloji gelişmekte ve buna 

bağlı olarak roket sektörü de büyümektedir. Bu çalışmada, TEKNOFEST 2022 Roket 

Yarışması için özgün mekanik, elektronik ve yazılım sistemlerimizle asgari 4 kg faydalı yükü  
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3.048 km (10.000 feet) irtifaya çıkartacak kapasitede özelliklere ve otonom uçuş yazılımına 

sahip bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında tasarlanan orta irtifa roketi, çoklu 

sensörler ve bu sensörlerden gelen farklı verilerle herhangi bir veri sapmasında görevin 

tamamlaması amacıyla otonom karar verme özelliğine sahiptir. 

 

2.YÖNTEM 

Orta İrtifa kategorisine giren asgari 4 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan roketimiz, 

burun konisi, kanatçık sistemi, ayırma sistemi, paraşüt sistemi, gövde boruları ve aviyonik 

sistemlerden oluşmaktadır. 

2.1. Burun Konisi  

Burun konisi, roketin maruz kaldığı sürtünmelere karşı gösterdiği direncin başladığı noktadır. 

Burun konisinin geometrik şekli maruz kalınan sürtünme kuvvetini en aza indirebilecek yapıda 

olmalıdır. Bu özellik roketin irtifasını önemli ölçüde etkilemektedir [6]. Aerodinamik yapının 

en önemli parçası olan burun konisi yapıları araştırılarak bir roket uçuş simülasyon programı 

olan OpenRocket üzerinden denemeler yapılmıştır. Burun konilerin yapıları birbirine benzese 

de iki boyutta incelendiğinde yaptıkları eğriler arasında farklar vardır [4]. 

Burun konisi, yüksek mukavemet, düşük ağırlık ve sinyal geçirgenliği gibi özelliklerinden 

dolayı cam elyaftan üretilmiştir. Burun konisi için öncelikle CAD programı ile tasarım 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 1, Şekil 2). Daha sonra, epoksi ve sertleştirici karışım ile cam elyaf 

parçalarını kalıp duvarlarına yapıştırıp kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan burun konisini 

kalıbından ayırıp üzerindeki pürüzler giderildikten sonra montaj delikleri açılmıştır. Daha 

sonrasında kullandığımız epoksinin özellikleri baz alınarak malzememizi 80 derecede 20 

dakika fırında bekletip mukavemet değerleri artırılmıştır. Fırınlanmış burun konisi daha 

sonrasında boyanarak montaja hazır hale getirilmiştir.  

 

Şekil 1. Burun konisi’nin şeffaf CAD Tasarımı 

          

Şekil 2. Burun konisi’nin gerçek görünümlü CAD 

tasarımı 
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2.2. Kanatçıklar 

Orta irtifa roketi, roket motorunun itki sisteminden gelen kaldırma kuvvetiyle havalanmaktadır. 

Bu kaldırma kuvvetinin rokete kazandırdığı ivmelenmeyle roketi 3 boyutlu eksende pitch, roll 

ve yaw rotasyonlarına yanal rüzgar etkileriyle hareket edebilir [5]. Bu hareketleri kısıtlamak 

için roketin en az 3 olmak üzere amacına göre sayısında değişkenlik gösterebilen kanatçıklara 

ihtiyaç duymaktadır. Bu kanatçıklar roketin gövde borusuna paralel bir şekilde entegre edilip 

roketin ilerlediği dikey yönde yanal rüzgarlar veya motordan gelebilecek dengesiz itkilere 

karşılık roketin stabil uçabilmesini sağlamaktır. 

Aerodinamik yapının önemli parçası olan kanatçıkların şekilleri, boyutları, bağlantı yöntemleri 

OpenRocket üzerinden yapılan simülasyonlarla desteklenerek belirlenmiştir. Kanatçıklar üst ve 

alt yüzeyleri geometrik olarak kare, yuvarlatılmış ve airfoil yapıda olabilmektedir. Kare yüzey 

düz bir yapıya sahip olup sürtünme direnci yüksektir [7]. Yuvarlatılmış yüzey kenarlardan 

kanatçığın et kalınlığının yarısı kadar yarıçapa sahip çeyrek daire şeklinde kenarlardan işlenmiş 

yapıdadır ve kare yüzeye kıyasen sürtünme direnci daha azdır. Bu nedenle, orta irtifa roketinde 

sürtünme direnci ve üretim kolaylığı nedeniyle yuvarlatılmış yüzeye sahip kanatçıkların 

kullanılmasına karar verilmiştir [8]. 

Kanatçıklarımız, yüksek mukavemet, düşük ağırlık ve yüzey kalitesi nedeniyle alüminyum 

1050 alaşımı sac levhadan lazer kesim yöntemi ile elde edilmiştir. Sistemlerimiz sökülebilir ve 

tekrar kullanılabilir yapıda tasarlanmıştır. Bu sayede herhangi bir parça deforme olduğunda 

parça sökülerek yerine yenisi takılabilecektir. 

Kanatçıklarımızın monte edileceği motor kundağı ve motoru merkezleme halkaları orta irtifa 

roket motorunu (Cesaroni M2020) alt gövde içerisinde sabit tutarak hareket edip roketin stabil 

uçuşunu bozmaması amacıyla özgün olarak tasarlanmıştır (Şekil 3, Şekil 4). Bu tasarımda 

Alüminyum 7075 alaşımlı içi dolu çubuklar kullanılmıştır. Alüminyum 7075 alaşımının 

seçilmesinin amacı yüksek mukavemet, yüksek işlenebilirlik ve hafifliktir. Motor kundağı ve 

motorun montajlanmış görünümü Şekil 5’de görülmektedir.   
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Şekil 3.Motor kundağı tasarımı perspektif görünümü 

 

 

 
Şekil 4:Motor  kundağı   tasarımı yan görünümü 

 

 

 
Şekil 5.Motor kundağı ve motorun montajlanmış görünümü 
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2.3. Ayırma Sistemi  

Kurtarma sisteminin önemli bir parçası olan ayırma sistemi için sıcak gaz üreteçleri, 

karbondioksit tüpü, yaylı sistemler ve mekanik sistemler gibi seçenekler bulunmaktadır. Orta 

irtifa roketimizde sıcak gaz üretici olarak karabarut sistemi kullanılmıştır. Bunun sebebi daha 

az komplike olup dış etmenlerden diğer sistemlere kıyasla daha az etkilenen, daha az yer 

kaplayan, düşük maliyetli ve daha hafif oluşudur. Karabarut miktarı, etki edeceği hacim ve 

ihtiyaç duyulan itki kuvveti baz alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan barut üretilecek olan 

daha önceden aviyonik sisteme bağlanmış ateşleyici fitil ile monte edilmiş barut kovanının içine 

sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Bu sistem, belirlenen irtifalarda ateşlenip ayrılmaları 

gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. 

2.4. Paraşüt Sistemi 

Kurtarma sisteminin bir diğer önemli parçası olan paraşütler için halkasal, düz halkasal, konik, 

tri polikonik ve yarım ay şekli gibi geometri ve katlama yöntemleri bulunmaktadır. Paraşüt 

sisteminde taşıyacağı yük, üretim kolaylığı, katlama yöntemlerinin çeşitliliği ve verimliliği baz 

alınarak en uygun geometrik şekil olan yarım ay geometrisi belirlenmiştir. Yarım ay paraşüt 

katlama kolaylığı ve çeşitliliği bakımından 12 ayrı parça dikilerek yapılmıştır (Şekil 6)[9]. 

Paraşütlerde diğer bir önemli husus ise renkleridir. Ayrılmalar gerçekleştiğinde paraşütler fark 

edilebilir bir renkte olmalıdır. Paraşüt çap hesabı eşitlik 1’de verilen ifade kullanılarak faydalı 

yük paraşütü için 90 cm turuncu, sürüklenme paraşütü için 100 cm turuncu, ana paraşütü için 

300 cm kırmızı olacak şekilde hesaplanmıştır. 

PARAŞÜTÇAP HESABI :

: Paraşüt çapı

: Kütle

:9,797 (3000 için yerçekimi ivmesideğeri)

= 0.75(sürüklenmekatsayısı)

: Düşüş hızı

= 0,0909 (havanın yoğunluk değeri)

2
d

2

d

3

2mg
D D = 2

πpC v

m

g m / s m

C

V

p kg / m

   (Eşitlik 1) 
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Şekil 6. Paraşüt Katlama Yöntemi [9] 

 

2.5. Gövde Boruları 

Orta irtifa roketin gövde boruları için elle sarma, otoklav ve elyaf sarma yöntemleri mevcuttur. 

Gövde borularının üretimi için elyaf sarma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin seçilmesinin 

sebebi diğer yöntemlere kıyasla daha eşit kalınlıklar ve bu yöntemde daha yoğun fiber kullanımı 

olduğundan daha mukavemetli bir yapı elde etme imkanının olmasıdır. Elyaf sarma yöntemi, 

sürekli fiberlerin reçine içerisinden geçerek ayırıcı ile kaplanmış parça üzerine kaplandığı yarı 

otomatik kompozit üretim tekniğidir. Bu teknik ile çok yüksek fiber oranına sahip, yüksek 

dayanımlı yapılar üretilebilmektedir [10].  

2.6. Aviyonik Sistemler  

Tasarlanan orta irtifa roketin kendi otonom yazılımına ve gerekli verileri alabilmek için 

sensörlere ve modüllere sahip 3 adet aviyonik sistemi bulunmaktadır. Bunlar; ana aviyonik, 

yedek aviyonik ve faydalı yük aviyoniğidir. Ana aviyonik bilgisayarımızda mikrodenetleyici 

olarak STM32F103C8T6 kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyici seçilmesinin sebebi roket iç 

yapısına uygun boyutta olması ve sensörler ve modüller için kullanmayı planladığımız 

haberleşme protokollerini yeterli sayıda sağlamasıdır. STMF103C8T6, dahili ADC analogdan 

dijitale dönüştürücü I2C ile birlikte sistemin çekirdeği olarak kullanılır. Veri yolu ve çokluluğu, 

güçlü işlevlere sahip bir donanım platformu sağlamaktadır. Roketin gerekli parçalarının 

kurtarabilmesi için basınç, ivme ve jiroskop parametrelere ihtiyaç vardır. Basınç verisini elde 

etmek için Adafruit BME280 sensörü kullanılmıştır. Bunun sebebi ise haberleşme 

protokollerinin, mikrodenetleyici ile uyumlu olması ve dahili regülatör desteği, nem, basınç, 

sıcaklık değerlerindeki ölçüm hassasiyetlerinin yüksek olması gibi teknik özelliklere sahip 

olmasıdır. BME280 sensörü, bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava 

basıncını, bağıl nemi ve sıcaklığı ölçebilir ve mikrodenetleyicilerle iletişim kurabilir [11]. İvme  
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ve jiroskop verisini elde etmek için ise Adafruit BNO055 sensörü kullanımıştır. UART 

haberleşme ve 9 eksen 100Hz vektörel ölçüm yapabilmesi, tercih etmemizi sağlayan başlıca 

sebeplerdir. Orta irtifa roketinin konum, hız ve ivme verileri kararlı bir şekilde iletebilmesi için 

BNO055IMU tercih edilmiştir [12]. GPS modülü olarak, 56 kanal, 10 Hz güncelleme hızı, 500 

m/s hız limitine kadar ölçüm yapabilme özelliğine sahip olan Neo-7M kullanılmıştır. Neo-7M 

modülünün görevi, enlem (x) ve boylam (y) arasındaki ilişki kullanılarak bir GPS uydu 

navigasyon alıcısı ile nesnenin konumunu belirlemektir. [13]. Haberleşme modülü olarak ise, 

LoRa SX 1278 E32 433T30D 21 ve 30 dB iletim gücü, anteni ile birlikte 8 km haberleşme 

mesafesine sahip olan ve 433 MHz frekansa sahip haberleşme modülü kullanılmıştır. Roketin 

10000 feet irtifaya çıkması hedeflenmekte fakat fırlatılış açısı ve hava koşulları nedeniyle 

maruz kalacağı sürüklenme sebebiyle haberleşme modülümüzün 5 ve 8 km arasında iletişim 

kurması beklenmektedir. LoRa, her sembolü göndermek için bir frekans bandı kullanan Chirp 

Spread Spectrum (CSS) tekniğini kullanır. Bu teknikte, değişken frekanslara sahip sinüzoidal 

darbeler gibi cıvıltı darbeleri sinyali modüle eder. Bu CSS modülasyonu, LoRa'nın girişime, 

Doppler ve çok yol etkilerine ve LoRa sinyal yayılımını etkileyen çevresel etkilere karşı 

direncini artırır [14]. Mikrodenetleyici, sensörler ve modüllerden oluşan ana aviyonik kart 

kurtarma sistemini tetikleyecek, bunu da sensörler ve onlardan gelen verilerle yapmaktadır.  

Yedek aviyonik bilgisayarımızda mikrodenetleyici olarak STM32F103C8T6 kullanılmıştır. Bu 

mikrodenetleyici, kart tasarımında kolaylık sağlaması ve sensörler, modüller için yeterli sayıda 

haberleşme protokolü sağlamasıdır [16]. Basınç verisini elde etmek için yazılımsal olarak fazla 

imkana sahip ve kütüphanesi olmasıyla birlikte haberleşme protokollerinin, mikrodenetleyici 

ile uyumlu olması ve dahili regülatör desteği, nem, basınç, sıcaklık değerlerindeki ölçüm 

hassasiyetlerinin düşük olması gibi teknik özellikleri nedeniyle Adafruit BME280 sensörü 

kullanılmıştır [18]. İvme ve jiroskop verisini elde etmek için düşük güç tüketimi, düşük maliyet 

ve yüksek hassasiyetli olması nedeniyle BMI160 sensörü kullanılmıştır [20]. Kullanılacak GPS 

Modülü, 56 kanal, 10 Hz güncelleme hızı, 500 m/s hız limitine kadar ölçüm yapabilme 

özelliğine sahip olan ve muadillerine verimli olan Neo-7M modülüdür. Şarj edilebilir bir yedek 

pil, kapatıldığında verileri tutabilen bir sisteme sahiptir [17]. Haberleşme modülü olarak ise, 

LoRa SX 1278 E32 433T30D 21 ve 30 dB iletim gücü, anteni ile birlikte 8 km haberleşme 

mesafesine sahip olan ve 433 MHz frekansa sahip haberleşme modülü kullanılmıştır [15]. Ana 

ve yedek aviyoniğimiz aynı zamanda çalışmaya başlayacaktır. Ana aviyoniğin devre dışı 

kalması durumunda yedek aviyonik devreye girecektir. 
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3.SONUÇLAR 

OpenRocket programında gerçekleştirilen simülasyonda roketimizin operasyon konseptini 

tamamlaması 177.62 s sürmektedir. Operasyon konsepti adımları Tablo 1’de verilmiştir. Buna 

göre; motorun ateşlenmesinden sonra rampa çıkışı 0.41 saniyede, motor yakıtının bitişi 4.2912 

saniyede, ilk ayırma ve tepe paraşütünün açılması 25.291 saniyede, faydalı yükün ve 

paraşütünün roketten ayırması 25.341 saniyede, ikinci ayırma ve ana paraşütün açılması 110.5 

saniyede gerçekleşmektedir. Ayrıca, faydalı yükün inişinin paraşütle tamamlanması 

fırlatmadan itibaren 347.43 saniye sürmektedir. Roketin kalkış itki/ağırlık oranı 0,00905, rampa 

çıkış hızı 31 m/s, en büyük ivme 81.3 m/s^2 ve en yüksek hız 251 m/s olarak hesaplanmıştır 

(Şekil 7). 

 

 

Şekil 7. Operasyon konsepti görseli 

 

Tablo 1. Operasyon konsepti adımları 

Adım İşlem Zaman 

(sn) 

İrtifa 

(m) 

Hız  

(m/s) 

1 Motorun ateşlenmesi 0 0 0 

2 Rampa çıkışı 0.41 5.7658 30.126 

3 Motor yakıt bitişi 4.2912 668.57 247.21 

4 İlk ayırma ve tepe paraşütünün açılması 25.291 3010.7 -0.16369 

5 Faydalı yükün ve paraşütünün roketten ayrılması 25.341 3010.7 -0.65291 

6 İkinci ayırma ve ana paraşütün açılması 110.5 588.41 -27.44 

7 Roketin inişinin tamamlaması 177.62 0 -8.4149 

8 Faydalı yükün inişinin tamamlaması 347.43 0 -12.68 

 

Roket yere inene kadar sıcaklık (°C), bal nemi (%), hava basıncı (hPa) ve rakım (m) ölçmek 

için BME280 sensörü kullanılarak yer istasyonuna iletilmektedir [19]. Roket ve görev yükümüz 

başarılı şekilde yere indikten sonra aviyonik sistemlerinin üzerinde bulunan NEO-7M GPS  
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sensörü aracılığıyla konumunu yer istasyonuna iletecektir. Ayrıca roketin ve faydalı yükün  

yerini daha kolay tespit edebilmek için aviyonik sistemin üzerine buzzer yerleştirilmiştir. Bu 

sayade buzzer dan çıkan yüksek ses sayesinde roket ve görev yükü daha kolay bulunabilecektir. 
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ხათუნა ბეჟანიშვილი 
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მელანო შავგულიძე 

ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

 

ნარგიზ ნაჭყებია 

ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 

 

 

აბსტრაქტი  

ანტიმიკრობული აგენტების შეუზღუდავმა გამოყენებამ, რასაც ადამიანები ხშირად 

თვითნებურადაც მიმართავენ, ხელი შეუწყო „ანტიბიოტიკური რეზისტენტობის“ 

და ახალი ინფექციური დაავადებების განვითარებას. შესაბამისად, ბევრი ფართოდ 

გამოყენებადი ანტიმიკრობული აგენტების გამოყენება სულ უფრო შეზღუდული 

ხდება და დაწყებულია სხვადასხვა ფარმაკოლოგიურად აქტიური წამლების 

ანტიმიკრობული აქტივობების ძიება. რამოდენიმე შრომამ აჩვენა ზოგიერთი 

ანტიდეპრესანტის ანტიბაქტერიული პოტენციალი. აღმოჩნდა, რომ მათ შეუძლიათ 

სხვადასხვა კლასის მიკრობების, მათ შორის მიკოპლაზმის, მალარიის, 

ლეიშმანიოზის, ამებური დაავადების გამომწვევების და აგრეთვე 

წამალრეზისტენტული მიკრობების შეკავება. ზოგიერთ ანტიდეპრესანტს, მაგ. 

სერტრალინს, ფლუოქსეტინს და პაროქსეტინს, მართლაც აღმოაჩნდა 

მნიშვნელოვანი in vitro ანტიბაქტერიული აქტივობა, ძირითადად გრამდადებითი 

ბაქტერიების წინააღმდეგ და სინერგისტული აქტივობა. შესწავლილ იქნა საკითხი 

იმის შესახებ არის თუ არა ანტიბაქტერიული აქტივობის უნარი დამოკიდებული 

სხვადასხვა თაობის ანტიდეპრესანტების განსხვავებულ უნარზე აღადგინონ ძდდ-ს  
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მსგავსი ძილის დარღვევები. სხვაგვარად, აქვთ თუ არა განსხვავებული 

ანტიდეპრესიული ეფექტის ანტიდეპრესანტებს სხვადასხვა ანტიმიკრობული 

აქტივობა. განსაკუთრებით საინტერესოა აგრეთვე ანტიდეპრესანტების 

ანტიმიკრობული აქტივობის და მათ მიერ ძილის დარღვევების აღდგენის უნარის 

დამოკიდებულება ანტიდეპრესანტების სელექციურობის ხარისხზე მონოამინების 

მიმართ. ასევე მოხდა სხვადასხვა თაობის ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების 

ანტიმიკრობული პოტენციალის შეფასება სხვადასხვა მიკროორგანიზმების, 

კერძოდ, Escherichia coli–ის, Bacillus subtilis–ის, Staphylococcus aureus–ის და 

Mycobacterium phlei–ის ზრდა–განვითარებაზე. პრეკლინიკურ კვლევებში 

მიღებულმა შედეგებმა მოგვცა საშუალება შეგვეფასებინა გამოკვლეული წამლების 

ანტიბაქტერიული და ანტიდეპრესიული ეფექტურობის ხარისხი და ამ ეფექტების 

ურთიერთდამოკიდებულება, გამოგვეყო ანტიდეპრესანტები, რომელთაც 

მაქსიმალური ანტიმიკრობული აქტივობა აღმოაჩნდათ.  

 

საკვანძო სიტყვები: ძილ-ღვიძილის ციკლი, ძილის დარღვევები, 

ანტიდეპრესანტები, ანტიმიკრობული აქტივობა. 
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შესავალი 

ძილ-ღვიძილის ციკლი რთული შინაგანი სტრუქტურის მქონე არაერთგვაროვან 

ფენომენს წარმოადგენს.  ქცევითი ძილი რამოდენიმე ფაზისა და სტადიისგან 

შედგება.  ძილ-ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული  სტრუქტურა სწორედ ამ 

ფაზებისა და სტადიების თანამონაცვლეობით ყალიბდება.  თანმიმდევრობის 

დარღვევას ხშირად სავალალო შედეგი მოსდევს,  რაც რიგი ფსიქონერვული 

დაავადებების განვითარებაში ვლინდება. ასეთ დაავადებებს მიეკუთვნება 

დეპრესია, რომელიც მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებულ  ქრონიკული 

დაავადებაა. დეპრესიის ძირითად მახასიათებელს ძილის დარღვევა წარმოადგენს. 

[1, 6]. 

დეპრესიის დროს თავის ტვინში ნეირომედიატორთა რაოდენობა და კონცენტრაცია 

მცირდება. სწორედ ამიტომ დეპრესიის თერაპიის ძირითადი საშუალებები, 

ანტიდეპრესანტები არეგულირებენ მონოამინერგული ნეირომედიატორების 

რაოდენობა/კონცენტრაციას თავის ტვინის ნერვულ სინაპსებში,  რაც დეპრესიის 

გამო დარღვეულია. [9,10,11]. 

ბუნებრივია მოლოდინი, რომ  დეპრესიის თერაპიის მიზნით გამოყენებული 

წამლები უნდა იწვევდეს ძილის დარღვეული პატერნების ნორმალიზებას და მათ 

არ უნდა ახასიათებდეთ არასასურველი გვერდითი ეფექტები – არ უნდა იწვევდნენ 

ძილის დარღვეული პატერნების უფრო მეტად გაუარესებას, არც მკურნალობის 

ფონზე და არც აღდგენით პერიოდში. სწორედ ამიტომ ანტიდეპრესანტების 

არასასურველი გვერდითი ეფექტების გამოკვლევა ძილ–ღვიძილის ციკლზე, 

ჯანმრთელ ცხოველებსა და დეპრესიის ცხოველურ  მოდელებში ძალზედ 

მნიშვნელოვანია. [7,8,9]. 

აქედან გამომდინარე საკითხი ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული 

სტრუქტურის დარღვევათა ხასიათის შესახებ, თანამედროვე ტრიციკლური 

(არასელექციური და სელექციური) ანტიდეპრესანტების მოქმედებით, 

აქტუალურია, ნაკლებ შესწავლილია და შემდგომ კვლევას საჭიროებს. 
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ანტიბიოტიკებისადმი  ბაქტერიული რეზისტენტობის სწრაფი ზრდა არის 

გლობალური პრობლემა. ჩვეულებრივი ანტიმიკრობული აგენტების შეუზღუდავმა 

გამოყენებამ, რასაც ადამიანები ხშირად თვითნებურადაც მიმართავენ, ხელი 

შეუწყო „ანტიბიოტიკური რეზინსტენტობის“ და ახალი ინფექციური 

დაავადებების განვითარებას. ამდენად,  ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკების, 

ძირითადი მიკრობული ინფექციების საწინააღმდეგო დამცავი აგენტების, 

ეფექტურობა თანდათან მცირდება, ხოლო მათი ტოქსიკური გვერდითი მოვლენები 

მატულობს, შესაბამისად, ბევრი ანტიბიოტიკი  თავის თერაპიულ მნიშვნელობას 

კარგავს. დღეისათვის, ჩვეულებრივი ანტიმიკრობული აგენტების და 

ანტიბიოტიკების გამოყენება სულ უფრო და უფრო შეზღუდული ხდება და 

დაწყებულია სხვადასხვა ფარმაკოლოგიურად აქტიური წამლების 

ანტიმიკრობული აქტივობების ძიება. უფრო მეტიც, წამლები, ძირითადად, 

მრავალფუნქციურია და შეიძლება, რომ ერთ პრეპარატს, სხვადასხვა დოზით, 

სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური მოქმედება ჰქონდეს.  წამლები, რომლებიც არ 

კლასიფიცირდება, როგორც ანტიმიკრობული, მაგრამ აჩვენებენ გამოხატულ 

ანტიმიკრობული აქტივობას, კლასიფიცირდებიან როგორც „არა–ანტიბიოტიკები“.  

ზოგიერთ ამ წამალთაგანს შეუძლია შეცვალოს წამლების მიმართ რეზინსტენტობა. 

[2,3,4,5].           

კვლევის მიზანს შეადგენდა ანტიდეპრესანტების ანტიბაქტერიული სპექტრის  და  

ძილ–ღვიძილის ციკლზე არასასურველი გვერდითი ეფექტების კვლევა, ჯანმრთელ 

ცხოველებსა და დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში. 

 

კვლევის მასალა და მეთოდები 

მასალა. გამოკვლევები ჩატარებულია თეთრი ფერის ველურ ვირთაგვებზე (წონა 

200-250 გრ; n=5 ) ქრონიკული ექსპერიმენტის პირობებში.  

ელექტროდების ჩანერგვა სტერეოტაქსული მეთოდით. ოპერაცია ვირთაგვებში 

ხორციელდებოდა ზოგადი ნარკოზის ქვეშ, რისთვისაც ვიყენებდით 

ქლორალჰიდრატის 4% ხსნარს, (1მლ 100გრ–ზე), და/ან ნატრიუმის ეთამინალს – 

ნემბუტალი (60–70 მგ/კგ). ელექტროდები წარმოადგენდა მეტალის უჟანგავ  
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ხრახნებს, რომლებიც პაქსინოსისა და უოტსონის (Paximos, Watson, 1997)  ატლასის 

კოორდინატების მიხედვით ინერგებოდა ახალი ქერქის სენსომოტორულ  უბანში, 

ჰიპოკამპის ქერქულ პროექციაში და კისრის კუნთებში. ქერქული ელექტროდები 

იყო მონოპოლარული. მეტალის უჟანგავი ხრახნი გამოიყენებოდა როგორც 

ინდიფერენტული ელექტროდი, რომელიც თავის ქალას ფრონტალური და/ან 

ოქციპიტალური წილის მიმდებარე ძვალს ემაგრებოდა. პოსტოპერაციულ 

პერიოდში ცხოველებს უტარდებოდათ ანტიბიოტიკური თერაპია. 

ექსპერიმენტული გამოკვლევა სარეაბილიტაციო პერიოდის (7–10 დღე) 

დამთავრებისა და ძილ-ღვიძილის ციკლის სრული სტაბილიზაციის შემდეგ 

იწყებოდა. 

ძილ–ღვიძილის ციკლის პოლიგრაფიული რეგისტრაცია. ძილ-ღვიძილის ციკლის 

კომპიუტერული უწყვეტი ეეგ რეგისტრაცია SAGURA EEG@PSG სისტემის 

საშუალებით ხდებოდა. ეეგ რეგისტრაცია ოპერაციიდან საშუალოდ ერთი კვირის 

შემდეგ იწყებოდა. დღიური უწყვეტი რეგისტრაციის პერიოდი გრძელდებოდა 6 

და/ან 10 სთ, დილის 10.00 სთ-დან საღამოს 16 და/ან 20.00 სთ-მდე. თითოეულ 

ცხოველზე რეგისტრირდებოდა სამი 10 სთ-იანი ფონური ძილ-ღვიძილის ციკლი. 

ძილ-ღვიძილის ციკლის მყარი ფონური სტრუქტურის დადგენის შემდეგ, 

მომდევნო დღეს, ხდებოდა ამა თუ იმ ანტიდეპრესანტის თითოეული დოზის 

შეყვანა და მაშინვე იწყებოდა ძილ-ღვიძილის 6 და/ან 10 სთ-იანი ციკლის ეეგ 

რეგისტრაცია; 10 სთ-იანი ხანგრძლივობის ძილ-ღვიძილის ციკლის რეგისტრაცია 

ხდებოდა წამლების ყოველი დოზის შეყვანის შეწყვეტის შემდეგ, პოსტინექციურ 24 

და 48 პერიოდებში. 

ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული სტრუქტურის შესასწავლი პარამეტრები. 

ძილ-ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული სტრუქტურის ცვლილებები 

შეისწავლებოდა შემდეგი პარამეტრების მიხედვით: 1. ვიზუალური დაკვირვება 

ძილ-ღვიძილის ციკლის  ფაზათა ქცევით პარამეტრებზე; 2. ძილის ლატენტური 

პერიოდი; 3. ძილ-ღვიძილის ციკლის ცალკეულ ფაზათა დადგომის სიხშირე; 4. 

ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზათა პროცენტული რაოდენობა; 5. პარადოქსული 

ძილის ლატენტური პერიოდი.  
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დეპრესიის ცხოველური მოდელის გამოყვანა. ვირთაგვების ახალშობილ ღლაპებს, 

პოსტნატალური განვითარების ადრეულ პრიოდში (დაბადებიდან 7 დღე) 

ყოვლდღიურად, დღეში ერთხელ, კანქვეშა ინექციით ეძლეოდათ კლომიპრამინი 

(15 მგ/კგ). აღნიშნული პროცედურა ორი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა და 

პოსტნატალური განვითარების 21–ე დღეს წყდებოდა. შემდეგ ვირთაგვები 

იმყოფებოდნენ  საცხოვრებელ გალიებში, სპეციალური ყურადღების და მოვლის 

პირობებში. ექსპერიმენტული კვლევები იწყებოდა მას შემდეგ, რაც ვირთაგვები 

ზრდასრულ ასაკს აღწევდნენ (დაბადებიდან 8–10 კვირა).  

ანტიდეპრესანტების ანტიბაქტერიული სპექტრის შესწავლა. ტესტ კულტურებად 

ვიყენებდით ბოტანიკის ინსტიტუტის მიკრობიოლოგიის განყოფილების 

მუზეუმში დაცულ მიკროორგანიზმებს: - Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Bacillus subtilis, Mycobacterium phlei. საკვებ არეებად გამოიყენებოდა: კრასილნიკოვის 

სინთეზური არე,  ჩაპეკის საკვები არე (სოკოებისთვის),  ხორცპეპტონიანი აგარი 

(ხპა) - ბაქტერიებისათვის. საკვებთა შედგენილობა მოცემულია კრასილნიკოვისა და 

გაუზეს სახელმძღვანელოებში. 

1. კრასილნიკოვის სინთეზური არე: KNO3 – 1გ, K2HPO4 – 0,5გ, MgSO4 – 0,5გ, NaCl – 

0,5გ, FeSO4 - კვალი, CaCO3 – 1გ, გლუკოზა - 20გ, აგარ-აგარი - 20გ, წყალი (ონკანის) 

– 1ლ, სტერილიზაცია 1 ატმ 30წთ; 

2.ჩაპეკის არე: გლუკოზა - 20გ, NaNO3 -2გ, K2HPO4 – 1გ,  MgSO4 ˙7H2O – 0,5გ, CaCO3 

– 3გ, აგარი - 20გ,  დისტილირებული წყალი - 1ლ. სტერილიზაცია 1ატმ. 30წთ–ის 

განმავლობაში. 

3.ხორცპეპტონიანი აგარი (ხპა) – 500გ. ხორცის ნახარში ივსება 1000 მლ-მდე 

გამოხდილი წყლით. პეპტონი - 5გ, NaCl – 3,5, აგარი - 20გ, სტერილიზაცია 1 ატმ 

30წთ. 

ნივთიერებების მოქმედება მიკროორგანიზმების ზრდა-განვითარებაზე            

შესწავლილი იქნა „ჭის“ მეთოდით. მიღბული შედეგების ანალიზი ხდებოდა 

მიკრობიოლოგიის დიდ პრაქტიკუმში  [1] აღწერილი მეთოდების მიხედვით. 

თერმოსტატში კულტივირების შემდეგ (28˚C) მიკროორგანიზმების რაოდენობის 

განსასაზღვრავად ვაწარმოებდით ვიზუალურ აღრიცხვას  - მეექვსე დღეს. 
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მიკროორგანიზმთა კულტივირებისათვის გამოვიყენეთ დრიგალსკის, შპადელით 

თესვის მეთოდი. ამ მეთოდის მიხედვით პირველ დღეს საანალიზო მასალას 

ვხსნიდით გამოხდილ წყალში და ვთესავდით პეტრის ჯამებში საკვებ არეზე. 

მეექვსე დღეს ვსწავლობდით ჯამში განვითათარებულ დათრგუნვის ზონის 

სიდიდეს . გამოყენებული წამლები. ექსპერიმენტებში გამოიყენებოდა მესამე 

თაობის   ტრიციკლური ანტიდეპრესანტი, მონოამინების უკუშთანთქმის 

არასელექციური ინჰიბიტორი - მელიპრამინი, (10მგ/კგ; 15მგ/კგ) და ბოლო თაობის 

ტრიციკლური ანტიდეპრესანტი, სეროტონინის უკუშთანთქმის სელექციური 

ინჰიბიტორი, ფლუოქსეტინი, (10მგ/კგ; 15მგ/კგ). წამლების შეყვანა ზრდასრულ 

ვირთაგვებში ხდებოდა სისტემურად, შიდაპერიტონეალური ინექციით. 

სტატისტიკური დამუშავება. მიღებული მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება 

ხდებოდა სტიუდენტის t კრიტერიუმის მიხედვით კომპიუტერული პროგრამა 

“ფარმის” საშუალებით. 

 

მიღებული შედეგები 

ექსპერიმენტებში ჩვენ მიერ გამოყენებულ იქნა მელიპრამინის ორი დოზა: 10 მგ/კგ 

და 15 მგ/კგ–ზე. აღმოჩნდა, რომ თავის ტვინში მონოამინერგული 

ნეირომოდულატორების კონცენტრაციის მატების ეფექტები ძილ-ღვიძილის 

ციკლის სტრუქტურასა და ქცევით პარამეტრებზე, ორივე დოზის შემთხვევაში, 

თვისობრივად მსგავსია და განსხვავება მხოლოდ ეფექტების რაოდენობრივ 

პარამეტრებშია. სწორედ ამიტომ,  წარმოდგენილ სურათებზე მელიპრამინის უფრო 

დიდი დოზის, 15მგ/კგ–ზე, ეფექტებია ნაჩვენები. 

      ა) 
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    ბ) 

 

 

გ) 

 

 

სურ.1 მელიპრამინის გავლენა ძილ-ღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ 

სტრუქტურაზე ჯანმრთელ ცხოველებში: 

ა) ფონური მონაცემები; ბ) მელიპრამინის 15 მგ/კგ დოზის ეფექტები გ) აღდგენითი 

პერიოდის მონაცემები. ორდინატაზე : AW - აქტიური ღვიძილი; PW - პასიური 

ღვიძილი; LSWS - ზერელე ნელი ძილი;  DSWS - ღრმა ნელი ძილი;  PS - 

პარადოქსული ძილი. აბსცისაზე - დროის ხაზი 

მელიპრამინის მოქმედებით, ციკლის ყველა ფაზა, მნიშვნელოვან რაოდენობრივ და 

ხარისხობრივ ცვლილებებს განიცდის.აღმოჩნდა, რომ თავის ტვინში მონოამინების 

კონცენტრაციის მატება მკვეთრად ზრდის დაძინების ლატენტურ პერიოდს (სურ  
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4.2). მელიპრამინის შეყვანის შემდეგ მატულობს სრულფასოვანი ნელი ძილის 

განვითარებისათვის საჭირო დროითი პერიოდის ხანგრძლივობა, რაც ძილის 

დარღვევის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია დეპრესიულ პაციენტებში. 

წამლის მოქმედების ფონზე მცირდება როგორც ზერელე, ისე ღრმა ნელტალღოვანი  

ძილის ეპიზოდების დადგომის სიხშირე.  

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება აღდგენით პერიოდში, წამლის 

მიცემის შეწყვეტიდან 24 სთ შემდეგ. ამ პერიოდში კიდევ უფრო მეტად ირღვევა 

ძილის უწყვეტობის პრინციპი. ეს პრინციპი გულისხმობს, რომ ნელტალღოვანი 

ძილის ფაზა, დადგომის შემდეგ, აუცილებლად უნდა აღწევდეს თავის მინიმალურ 

ხანგრძლივობას მაინც, (ვირთაგვებში 10–15 წთ), და შემდეგ უნდა გადადიოდეს 

პარადოქსულ ძილში. მელიპრამინის მოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვნად ირღვევა 

ნელტალღოვანი ძილის, როგორც ზერელე ნელტალღოვანი ისე ღრმა 

ნელტალღოვანი სტადიების, მთლიანობა, იზრდება ძილის წყვეტადობა, რაც 

აუარესებს ძილის ხარისხს. 

თავის ტვინში მონოამინების შემცველობის მატება, რასაც მელიპრამინის 

ინტრაპერიტონეალური შეყვანა იწვევს განსაკუთრებით მკვეთრ ზემოქმედებას 

პარადოქსული ძილის ცალკეულ პარამეტრებზე ახდენს. ამ მხრივ განსაკუთრებით 

საინტერესოა პარადოქსული ძილის ფარული პერიოდის ცვლილება (სურ.5.2) 

რეგისტრაციის პირველი ათი საათის განმავლობაში პარადოქსული ძილი საერთოდ 

არ დგება, ხოლო აღდგენით პერიოდში პარადოქსული ძილის ფარული პერიოდი, 

ფონთან შედარებით, სატისტიკურად სარწმუნოდ არის შემცირებული (სურ. 5.3). 

ანტიდეპრესანტის მოქმედების ფონზე მკვეთრადაა შემცირებული პარადოქსული 

ძილის ცალკეული ეპიზოდების დადგომის სიხშირე (სურ. 6ა.2), და აგრეთვე მათი 

ჯამური პროცენტული რაოდენობა (სურ.6ბ.2). პარადოქსული ძილის ფონზე 

მკვეთრადაა დათრგუნული აგრეთვე ფაზური კომპონენტები, რომლებიც 

პარადოქსული ძილის ემოციური დაძაბულობის დონის მაჩვენებლებად ითვლება. 

ანტიდეპრესანტების შეყვანიდან 24 სთ შემდეგ, აღდგენით პერიოდში,  ფონურ 

მონაცემებთან შედარებით, მკვეთრად მატულობს როგორც პარადოქსული ძილის 

დადგომის სიხშირე (სურ.1.3; 6ა.3), ისე ამ ფაზის ჯამური პროცენტული რაოდენობა. 
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როგორც უკვე აღნიშნული იყო მეთოდიკაში ცდების მეორე სერიაში 

შევისწავლიდით ძილ–ღვიძილს ციკლის დარღვევათა ხასიათს დეპრესიის 

ცხოველურ მოდელებში. განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა ამ დარღვევების 

შესაძლო მსგავსებას ძილის დარღვევებთან, რომლებიც დეპრესიული დაავადების 

მქონე პაციეტებისთვის არის დამახასიათებელი. სურ. 2–ზე წარმოდგენილია ძილ–

ღვიძილის ციკლის 10 საათიანი უწყვეტი ულტრადიანული სტრუქტურის 

შედარებითი ანალიზი, საკონტროლო ცხოველებსა და დეპრესიის ცხოველურ 

მოდელებში.   

 

ა) 

 

 

ბ) 

 

 

სურ.2 ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული სტრუქტურის ცვლილებები 

დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში 

ა) საკონტროლო ჯანმრთელი ცხოველების მონაცემები; ბ) დეპრესიის ცხოველური 

მოდელების ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული სტრუქტურა. ორდინატაზე  
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: AW - აქტიური ღვიძილი; PW - პასიური ღვიძილი; LSWS - ზერელე ნელი ძილი;  

DSWS - ღრმა ნელი ძილი;  PS - პარადოქსული ძილი. აბსცისაზე - დროის ხაზი.  

დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში მკვეთრად მცირდება დაძინების ფარული 

პერიოდი, იზრდება ძილ–ღვიძილის ციკლის თითოეული ფაზის ცალკეული 

ეპიზოდების სიხშირე და მკვეთრად მცირდება როგორც ღვიძილის, ისე 

ნელტალღოვანი და პარადოქსული ძილის თითოეული ეპიზოდის ხანგრძლივობა 

(სურ.2ბ).  განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს პარადოქსული ძილის ფარული 

პერიოდის მკვეთრი შემცირება და მისი ცალკეული ეპიზოდების დადგომის 

სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება, რაც ადამიანებში დეპრესიული დაავადების 

ერთ–ერთი ძირითადი მახასიათებელია. ამრიგად ცხოველურ მოდელები აჩვენებენ 

ძილ–ღვიძილის ციკლის ისეთ დარღვევებს, რაც დეპრესიული პაციენტებისთვის 

არის დამახასიათებელი. 

მომდევნო ექსპერიმენტში შევისწავლეთ მესამე თაობის ტრიციკლური 

ანტიდეპრესანტის, მელიპრამინის, სხვადასხვა დოზების ეფექტები ძილ–ღვიძილის 

ციკლის ულტრადიანულ სტრუქტურაზე, დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში, 

რომელთაც ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული სტრუქტურის ზემოთ 

მოყვანილი ცვლილებები აღენიშნებოდათ. ცდების მიზანი იყო იმის ჩვენება, 

გამოავლენდა თუ არა მელიპრამინი ამ ცვლილებების აღდგენის უნარს, მსგავსად 

იმისა, რასაც ის დეპრესიულ პაციენტებში უნდა ახდენდეს, და ექნებოდა თუ არა მის 

მოქმედებას არასასურველი გვერდითი ეფექტები. ამ ექსპერიმენტის შედეგები 

მოტანილია სურ.3–ზე საიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ანტიდეპრესანტის 

ერთიდაიგივე დოზის მოქმედების ფონზე გამოვლენილი ცვლილებები ჯანმრთელ 

ცხოველებში და დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში ერთმანეთის მსგავსია. 

კერძოდ, მელიპრამინის მოქმედებით ჯანმრთელ ცხოველებში დაძინების ფარული 

პერიოდი იზრდება(სურ.1.2), ხოლო დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში ისევე 

შემცირებული რჩება, როგორც მათ წამლის შეყვანამდე ახასიათებდათ (სურ.3ბ).  
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ა) 

 

 

ბ) 

 

 

სურ.3 მელიპრამინის ეფექტები ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ 

სტრუქტურაზე დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში 

ა) მელიპრამინის ეფექტები საკონტროლო ჯანმრთელი ცხოველებში; ბ) 

მელიპრამინის ეფექტები დეპრესიის ცხოველური მოდელების ძილ–ღვიძილის 

ციკლის ულტრადიანულ სტრუქტურაზე. ორდინატაზე: AW - აქტიური ღვიძილი; 

PW - პასიური ღვიძილი; LSWS - ზერელე ნელი ძილი;  DSWS - ღრმა ნელი ძილი;  PS 

- პარადოქსული ძილი. აბსცისაზე - დროის ხაზი              

AW

PW

LSWS

DSWS

PS

12:00 14:00 16:00 18:00 20:0010:00
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თავის ტვინში მონოამინების შემცველობის მატება განსაკუთრებით ძლიერად 

პარადოქსული ძილის ეეგ და ქცევით მახასიათებლებს ცვლის. მელიპრამინის 

შიდაპერიტონეალური შეყვანიდან 10 საათის განმავლობაში, ანუ წამლის 

მოქმედების ფონზე, პარადოქსული ძილი საერთოდ არ ვითარდება, სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ ამ ქცევითი მდგომარეობის ცალკეული ეპიზოდების 

დადგომის სიხშირე (სურ.13ა2) და პროცენტული ხვედრითი წილი (სურ.13ბ2) 10 

საათიან ძილ–ღვიძილის ციკლში ნულს უტოლდება, ხდება პარადოქსული ძილის 

სრული ამოგდება ძილ–ღვიძილის ციკლიდან.   მესამე თაობის ტრიციკლური 

ანტიდეპრესანტის, მელიპრამინის, სხვადასხვა დოზების ეფექტების შესწავლამ 

ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ სტრუქტურაზე, დეპრესიის ცხოველურ 

მოდელებში აჩვენა, რომ წამლის ერთჯერადი მოქმედებაც კი ბევრ თერაპიული 

თვალსაზრისით არასასურველ გვერდით ეფექტს იწვევს, როგორც მელიპრამინის 

მოქმედების ფონზე ისე, და განსაკუთრებით, წამლის მიცემის შეწყვეტის შემდეგ.  

ასეთ ეფექტებს მიეკუთვნება პარადოქსული ძილის სრული ამოგდება ძილ–

ღვიძილის ციკლიდან, ნელტალღოვანი ძილის გაზერელევება და წყვეტადობის 

გაზრდა, წამლის მოქმედების ფონზე და პარადოქსული ძილის მოწოლა ანუ 

რებაუნდი და ნელტალღოვანი ძილის კიდევ უფრო მეტად გაზერელევება და 

წყვეტადობის გაზრდა, აღდგენით პერიოდში. 

ცდების მესამე სერიაში ჩვენ შევისწავლიდით  ფლუოქსეტინის, სხვადასხვა 

დოზების ეფექტებს ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ სტრუქტურაზე.  

ფლუოქსეტინი წარმოადგენს ბოლო თაობის ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტს, 

სეროტონინის უკუშთანთქმის სელექციურ ინჰიბიტორს, და ამიტომ, არა–

სელექციურ ინჰიბიტორებთან შედარებით, მას რაოდენობრივად უფრო ნაკლები და 

სიძლიერის მიხედვით უფრო სუსტად გამოხატული არასასურველი ცვლილებები 

უნდა ახასიათებდეს. 

თავის ტვინში სეროტონინის კონცენტრაციის მატება, რასაც ფლუოქსეტინის 

შიდაპერიტონეალური შეყვანა იწვევს, ამცირებს ღრმა ნელტალღოვანი ძილის 

დადგომის სიხშირეს მნიშვნელოვნად მცირდება აგრეთვე ნელტალღოვანი ძილის 

ცალკეული ეპიზოდების ხანგრძლივობა, იზრდება ამ ფაზის ფრაგმენტაციის  
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ხარისხი. ანტიდეპრესანტის მოქმედების ფონზე მნიშვნელოვნად მცირდება 

აგრეთვე ღრმა ნელი ძილის პროცენტული სიდიდე და პროცენტული ხვედრითი 

წილი  პირველი 6 საათის განმავლობაში. (სურ4.) 

ფლუოქსეტინის მოქმედების ფონზე პარადოქსული ძილის ფარული პერიოდის 

მკვეთრ მატებას აქვს ადგილი, წამლის მოქმედების მთელი პერიოდის 

განმავლობაში. 

 

ა) 

 

 

 ბ) 

 

 

W

SWS

PS

10:00 12:00 14:00 16:00

12:00 14:00 16:0010:00
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 გ)

                                           

 

სურ.4 ფლუოქსეტინის გავლენა ძილ-ღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ 

სტრუქტურაზე ა) ფონური მონაცემები; ბ) ფლუოქსეტინის 10 მგ/კგ დოზის 

ეფექტები გ) აღდგენითი პერიოდის მონაცემები. ორდინატაზე : W - ღვიძილი; SWS 

-  ნელტალღოვანი ძილი;  PS - პარადოქსული ძილი. აბსცისაზე - დროის ხაზი 

ძილ–ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული სტრუქტურის უწყვეტი ეეგ ჩანაწერების 

ანალიზმა ხარისხობრივად იგივე ხასიათის ცვლილებები გამოავლინა როგორც ეს 

მელიპრამინის მოქმედების ფონზე იყო ჩვენ მიერ ნაჩვენები. სხვაობა მხოლოდ 

ცვლილებათა რაოდენობრივ მაჩვენებლებშია, როგორც ეს ამ ორი წამლის  

სელექციურობის ხარისხის განსხვავებულობიდან გამომდინარე იყო 

მოსალოდნელი. 

ექსპერიმენტების მეოთხე სერიაში შევისწავლიდით სხვადასხვა თაობის 

ანტიდეპრესანტების ეფექტებს სხვადასხვა მიკროორგანიზმების, კერძოდ,  

Escherichia coli–ის,  Bacillus subtilis–ის,   Staphylococcus aureus–ის და   Mycobacterium 

phlei–ის ზრდა–განვითარებაზე. მიღებული შედეგები ქვემოთ მოტანილ ცხრილზეა 

წარმოდგენილი. სურ.5.    
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ნივთიერებების გავლენა მიკროორგანიზმების ზრდა-განვითარებაზე (სურ.5.) 

მიკროორგანიზმები  

 

კონტროლი 

ნივთიერებები 

ფლუოქსეტინი მელიპრამინი 

კონცენტრაცია გ/ლ 

1 0,1 0,01 1 0,1 0,01 

დათრგუნვის ზონის სიდიდე, მმ 

Escherichia coli 0 3,0 0 0 0 0 0 

Bacillus subtilis 0 5,5 0 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus 0 3,0 0 0 0 0 0 

Mycobacterium phlei 0 5,0 0 0 0 0 0 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ჩვენ მიერ შესწავლილი ორი ანტიდეპრესანტიდან, 

რომლებიც ერთმანეთისგან  მონოამინებზე მოქმედების სპექტრის მიხედვით 

განსხვავდება, მხოლოდ ბოლო თაობის ანტიდეპრესანტი, სეროტონინის 

უკუშთანთქმის სელექციური ინჰიბიტორი, ფლუოქსეტინი, ახდენს გავლენას 

შესწავლილი ტესტ-კულტურების ზრდა-განვითარებაზე, რაც ამ ანტიდეპრესანტის 

ანტიბაქტერიულ მოქმედებაზე მიუთითებს. 

 

                                             

დ ა ს კ ვ ნ ე ბ ი 

1. მესამე თაობის ტრიციკლური ანტიდეპრესანტის, მონოამინების 

უკუშთანთქმის 

არა-სელექციური ინჰიბიტორის, მელიპრამინის, მოქმედების ფონზე ჯანმრთელი 

ცხოველების ძილ-ღვიძილის ციკლის ულტრადიანული სტრუქტურის არა-

სასურველი დარღვევები ვითარდება, რაც წამლის მოქმედების ფონზე 

ნელტალღოვანი ძილის დაფრაგმენტებაში, ძილის ხარისხის გაუარესებაში და 

პარადოქსული ძილის სრულ ამოგდებაში გამოიხატება;  

2. მესამე თაობის ტრიციკლური ანტიდეპრესანტის, მონოამინების 

უკუშთანთქმის 

არა-სელექციური ინჰიბიტორის, მელიპრამინის, მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ, 

აღდგენით პერიოდში, ძირითადი დეპრესიული დაავადების მსგავსი ძილის 

დარღვევები ვითარდება - უარესდება ძილის ხარისხი, მნიშვნელონად  იზრდება  
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ნელტალღოვანი ძილის წყვეტადობა, მცირდება პარადოქსული ძილის ფარული 

პერიოდი, მკვეთრად მატულობს პარადოქსული ძილის სიხშირე; 

3. მელიპრამინის ეფექტები ძილ-ღვიძილის ციკლის ულტრადიანულ 

სტრუქტურაზე, როგორც წამლის მოქმედების ფონზე, ისე აღდგენით პერიოდში, 

მსგავსია ჯანმრთელ ცხოველებში და დეპრესიის ცხოველურ მოდელებში; 

4. ბოლო თაობის ანტიდეპრესანტის, სეროტონინის უკუშთანთქმის 

სელექციური ინჰიბიტორის, ფლუოქსეტინის, არასასურველი გვერდითი ეფექტები 

ძილის დარღვევების გამოწვევის მიმართულებით, შედარებით სუსტი და ხანმოკლე 

აღმოჩნდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წამლის ანტიდეპრესიული 

ეფექტურობის შეფასების თვალსაზრისით. 

5. სეროტონინის უკუშთანთქმის სელექციური ინჰიბიტორს, ფლუოქსეტინს, 

აღმოაჩნდა ანტიბაქტერიული მოქმედება Escherichia coli–ის,  Bacillus subtilis–ის,   

Staphylococcus aureus–ის და Mycobacterium phlei–ის ზრდა–განვითარებაზე.  
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ABSTRACT 

In modern world, energy industry is not only the part of economic system for the certain 

country, but also it has the important political and strategic significance. In this article, the key 

components of energy environment and management strategies are discussed. The purpose of 

this text is to summarize the characteristics of modern energy environment and set up the 

ground for developing energy sector management best practices. As this paper acknowledges 

there is no dedicated management methodology or framework for the energy industry, suggests 

the basic principles/values for consideration and explains the need for each to be represented 

and well communicated. Other than energy resource management, his paper also discusses the 

infrastructural and waste management side of the industry and energy policymaking as part of 

the energy industry operations in the countries.  Purpose of this article is to provide the summary 

of the energy environment worldwide and the relevant management methods and approaches 

as the response towards the challenges.  

 

Keywords: Energy management, Energy infrastructure, Efficiency, Renewable energy, Waste 

management, Energy policy 
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INTRODUCTİON 

One of the greatest challenges for the modern world has been energy production and/or finding 

the reliable energy suppliers. Stable energy sources enable countries to maintain the constant 

pace of political, economic, and social development. Energy infrastructure of certain countries 

defines their ability within the production, usage, distribution, and export or import the energy 

or energy resources. Moreover, reliability, sustainability and affordability of the energy 

suppliers is among the most important challenges of the 21st century and developing appropriate 

energy infrastructure is under the spotlight. 

It is evident that the energy industry defines the political environment and the relations between 

the countries who produce and demand the energy from one another. Countries rely on imported 

energy as they are limited in their own production abilities due to lack of energy resources or 

energy infrastructure. They might suffer from finding the reliable and stable energy supplier. 

As it is in their best interest, those countries tend to have the trustful and good-tempered 

relationships with other nations who play the significant role on the energy market. On the other 

hand, any kind of tension between the countries might easily result in trade tension between 

them. 

To recall the past military event between Russia and Ukraine in the beginning of 2022, It is 

evident that positioning of Russian government in terms of not only military actions in 

neighbouring country but also, influencing the level of involvement of other nations mostly 

relied on the Energy trade. As it is one of the leading countries in oil and gas industry, lots of 

European countries “benefit” from trade relationships with Russia and tend to maintain their 

energy sources reliable. However, the past events showed that the success of energy trade 

significantly relies on coherence of political and geopolitical interests of the parties. As the 

result, most of the counties made the decision to replace the Russian energy market fully or 

partially.  

Mentioning above, the world is now facing the new challenge to sufficiently manage the 

available resources, find and create the new ones, and maybe even replace the traditional 

resources with renewables. This can be both seen as the challenge or problem for the modern 

world as well as the pathway towards development of sustainable energy infrastructure and 

improving the environment in terms of energy independence. It should be mentioned that proper 

energy management is “helping to solve other national concerns which include need to create 

new jobs, need to improve the balance of payments by reducing costs of imported energy, need 

to minimize the effects of a potential limited energy supply interruption” (Turner, 2004). 
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Moreover, energy management requires the focus on not only the resources but also the 

infrastructural part of the industry. As pointed out by Fran Tonkiss in his text “afterword 

economies of infrastructure”, “in their capacity to make things relatable, infrastructures have a 

connective and collective potential which is only patchily realised in actual systems of provision 

and regulation” (Tonkiss, 2015). 

The above-mentioned areas of energy industry concerning ways of energy production, supply 

management and production/transition infrastructure will be covered throughout this paper.  

Approach for the energy management 

Energy Management - “The efficient and effective use of energy to maximize profits 

(Minimize costs) and enhance competitive positions” (Barney L. Capehart, 2020). 

Considering multiple types of conditions such as climate change, demand variation and 

globalization, the energy industry continuously experiences fast and significant changes. This 

results both countries and private energy sectors to continuously re-evaluate their strategic 

development plans and consider the management approaches suitable for the rapidly changing 

environment. From the industry development perspective, this may include learning about 

current and available resources both internally and on the market, planning for the resource 

usage according to the consumption rate, addressing the traditional or renewable energy with 

special attention, creating and managing the relevant infrastructure, etc. While from the overall 

performance management perspective this will include tailoring the processes in a way that it 

is responsive towards changing environment and focuses on creating the value, human 

resources and knowledge management is also significant part of successful operations. On top 

of all, collaboration and alignment between the governmental and private sectors and 

collaboratively addressing the goals and interests of the industry promotes creating sustainable 

energy system. Considering that governments are also responsible for creating the relevant 

policies for the energy production/consumption, etc. it is important that they collaborate with 

private sectors so that the governmental policies are aligned with their interests also. 

Overall, in terms of internal processes of production and operation, there are several aspects to 

consider for proper energy management as described below. 

Identifying the goal 

The very first step for the certain country towards achieving the sustainable energy environment 

is to define the goal for the industry development, that will be able to respond to economic 

challenges as well as the environmental issues. To do so, parties should identify the sources of 

energy available, approximate demand on energy and identify the ways of cost-effective energy  
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production. Properly evaluating the existing environment and defining the future possible 

demands on energy are key for defining the pathway of energy development.   

However, the goal for energy economics development should include not only developing new 

energy infrastructure, but also managing the existing one that might be very close to the end of 

life. Managing waste and reusing the materials might be the cost-effective approach for the new 

infrastructure development.  

considering the challenges in front of modern world, it is essential to look for renewable energy 

strategies. The traditional energy sources such as coal, oil, and gas, are among the oldest energy 

sources available on earth. They were being formed for millions of years by remains of green 

plants that used to combine sunlight, carbon dioxide and water using photosynthesis. These 

energy sources come from different types of plants. Some from land based and some from 

ocean-based plankton and algae.  

Although the fossil fuels are actively used and most demanded source of energy so far, there 

are important constraints that forces the industry to the change and shifts the demand towards 

the renewable energy production.  

It is no news that the energy resources that are limited become more and more questioned in 

terms of the availability and demand. As the time passes from the perspective of further 

challenges of energy industry, more and more investments are being made in renewable energy 

production. This approach might be considered the best especially for developing countries as 

it promotes nationalization of the energy and represents the key for the economic growth. 

Create and manage 

To create the foundation for the energy development and management process, governments 

should define the appropriate policy and regulations that will act as the basis for the 

development and management practices. Those energy and environmental policies can be both 

voluntary and mandatory. The legal frameworks are good way to define the correct direction 

and ensure that even the private sectors work in alignment with the governmental goals and 

principles.  

Throughout the history of the modern world, it has been evident that the geographic location 

and therefore ability to produce energy, have the access on energy sources such as oil and gas, 

etc. has significantly influenced the regional power of certain countries. “Such opportunities 

often give way to nationalist ambitions of not simply being a ‘transit country’ but an ‘energy 

hub,’ with the perceived power to control flows of energy and capital. This work also recognizes 

the potential of large infrastructures to effect broader political change – e.g. ‘pipelines for  
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peace’, ‘liquid/water power’ and other work on the (geo)political consequences of cross-border 

infrastructures” (Gavin Bridgea, 2018)  

The impact that energy resources might have on the political environment should not be fully 

eliminated but at least significantly reduced and controlled by the proper regulations. 

Developing countries should develop the internal policies referring the exported energy usage 

so it does not override and affect one’s national interests.  

Governments around the world already recognize that the energy management has become the 

strategic issue for each country, especially for developing nations.  

There are several aspects that should be addressed by the parties (both governmental and 

nongovernmental) so that the goals are achieved in a most sustainable way. First of all, 

systematic approach should be defined. “Energy performance is often considered to be a more 

technical than management topic and the cross functional character of energy and 

environmental management has not been sufficiently appreciated. Consequently, there is no 

management structure to deal with energy performance continuously and consistently.”  

(Morvay, 2008) 

Although, as already mentioned there is no defined management framework particularly for the 

energy sector, some basic practices are still relevant for the energy industry. Considering the 

rapidly changing environment, the processes should be tailored in a way so that they are flexible 

and responsive towards the change. Basic values should be defined in order to create the 

mindset suitable for the industry environment and complex, technical processes.  

Some of the basic values for the energy management that can be suggested for implementation 

may be as follows:  

- Alignment – considering that there might be several parties and stakeholders involved 

in energy industry, it is important for them to be aligned with the same goals and interests. This 

promotes focus on end result and sustainable process management. Governmental and private 

sectors should communicate to ensure the product that is being developed by each of them 

creates the economic value. 

- Continuous development –Changes on market and the development of new 

technologies might set up the space for the energy development, however the specific vision 

about the outcomes (such as what infrastructure to develop, at what price, and what QTY) might 

be unclear. Regularly reflecting on process success is the essential practice for managing 

something with undefined outcome. Processes should be continuously monitored and evaluated  

-  
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if they are relevant to the given market environment, demand, operation strategies, product goal, 

etc. 

- Eliminate waste – both in terms of processes and physical infrastructure, it is important 

to make sure the waste there exists is eliminated or at least minimized to keep the process simple 

and straightforward. By doing so, organizations will ensure that the focus is on creating the 

value and meeting project objectives. Eliminating waste is hard in case of governmental 

organizations who rely on huge amount of bureaucracy and anyone in partnership with them 

experiences the burden of paperwork and administrative deliverables that do not normally add 

any value to the product.  

- Knowledge management – The energy industry is the one that requires the specific 

technical knowledge applications, and it is important to manage how it is applied and integrated 

in the process. Moreover, one should keep in mind that the energy is everywhere and unleash 

the creativity and innovations to find the new or better approaches for energy production.  

Systematic approach is the key for managing any kind of product, project or process and it 

requires continuous adaptation so that the processes are aimed to produce the valuable product. 

As an example, one of the leaders of oil and gas industry – BP may be recalled. BP uses agile 

approach to manage complex operations and maintenance activities. This approach relies on 

simplicity, adaptability, and frequent communication with different types of stakeholders.  

Digital Transformation 

The modern environment is becoming mor and more digital and the competition in almost every 

industry is becoming “code VS code”, especially when it comes to operations and management. 

Usage of digital resources can add the significant value to the energy industry within the several 

areas.  

The most important benefit for the industry is that the data operations are now much more 

precise, flexible, and fast. Data derived from satellite, laboratory research and other sources can 

be connected and analysed as the greater image. Proper data analysis enables energy industry 

to make thoughtful and data-based decisions regarding the energy resources availability and 

characteristics, infrastructure development perspectives, and market decisions.  

Production and operations management including utilities management and maintenance can 

become much faster and easier using digital technologies and cloud services. Centralized and 

shared systems ensure sequential and smooth flow of information and timely actions. 
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Infrastructure 

Important part of the energy industry management is planning and considering the amounts and 

types of energy infrastructure that is required to be developed in order to achieve the desired 

goals. Suitable infrastructure facilities ensure the available resources are used in the most 

efficient way. Moreover, the cost efficiency can be ensured with the properly arranged utilities 

while energy transmission. As soon as the energy development goal is defined the amount and 

types of required infrastructure should be defined and evaluated. The suitable locations for each 

should be chosen and all the facilities should be prioritized according to the potential energy 

transmission capabilities.  

As soon as the infrastructural development base vision exists, prioritized actions should be 

categorized and distributed into phases. Using the involvement of both governmental and 

private sectors the strategic plans should be defined and introduced. Afterwards, all parties 

should seek for funding and act accordingly. 

Transition infrastructure is one of the most important aspects of infrastructural development. 

As per Jim Thomson “Transmission development, which is key for connecting new, often 

remotely located renewable energy capacity to electricity consuming centres, is expected to be 

an important part of the renewable energy industry’s agenda in 2022” (Jim Thomson, 2021). In 

order to effectively manage the infrastructure development process, waste management 

approaches should also be tailored. The infrastructural facilities that are close to their end of 

life can be reused (not only in the same industry) which, if properly managed, might help to 

reduce the costs of new infrastructure construction and even maintenance.  
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ABSTRACT 

Transportation is one of the biggest industries in the world. The development of means of 

transportation significantly sped up global progress. On the other hand, the rapidly increasing 

number of vehicles negatively impacts human life in many aspects.  One of the undesirable side 

effects of this rapid development is traffic congestion. An incomplete list of problems caused 

by traffic congestion includes time delays, CO2 emissions, noise, and financial issues. The 

focus of this paper is to study, analyze, and provide potential solutions for the traffic jams in 

Tbilisi because it is the most problematic city in Georgia in terms of traffic. Observations 

showed that traffic in Tbilisi is a complex problem, and no single solution can eliminate the 

problem. The authors of this paper studied current strategies and policies regarding traffic in 

Tbilisi and identified aspects that can be improved. In this study, the problem is analyzed and 

divided into categories with specific solutions for each one. In addition to the general 

explanation of the methodologies, each strategy is applied to the problematic areas in Tbilisi, 

in order to justify its efficacy. Besides specific plans, this article suggests innovative solutions 

to keep up with the future development of the city. Finally, provided solutions are summarized 

as a combined strategy against traffic problems, and recommendations are suggested for further 

work. 

 

Keywords: Traffic Engineering, Transportation, Decongestion, Urban areas. 
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INTRODUCTION                                                                                                                             

Tbilisi is one of the most ancient capitals in the world with a history of more than fifteen 

centuries. During this period, it has overcome lots of crucial challenges and now it has 

developed into a cultural, economic, and business centre with a population of over one million 

people. Now Tbilisi is a modern city with several contemporary challenges and one of the most 

harmful of them is traffic congestion. Due to terrible traffic conditions in the capital, residents 

waste hours on the roads which in turn, increases fuel consumption and greenhouse gas 

emission (IPM, 2019).  Also, traffic jams create noise and increase the level of stress of 

residents (Stokols, Daniel & Novaco, Raymond & Stokols, Jeannette & Campbell, Joan. ,1978). 

Up to this day, no effective measures have been employed to solve this issue. There were some 

attempts made against traffic congestion; however, due to lack of proper research, absence of 

policy and advanced technology no considerable progress has been made. Small improvements 

that were the results of the measure taken by City Hall were overcompensated by the increased 

number of vehicles – during six years the number of cars in Tbilisi increased by 150%. 

(Tevdoradze, 2018). This statistic proves that a multifaceted approach is required to 

fundamentally solve the traffic congestion issue.  

This paper discusses several promising solutions, but it should be mentioned that numerous 

assumptions are made. First of all, based on City Hall’s ongoing project Tbilisi Bus Transit 

Corridor -TBT, it is implied that bus lanes will be arranged on arterial streets; therefore, this 

strategy is not further discussed in this paper. Also, adequate condition of the buses, minibuses 

and subway, and decent coordination are essential for public transport to attract residents. Both 

above-mentioned points are vital for any transport system to function, and they represent a 

starting point for addressing the issue; thus, it is implied throughout the paper that these criteria 

are met while resolving traffic congestion.  

As mentioned earlier, traffic congestion is a complex issue, which requires a multifaceted 

approach. This paper reveals various aspects of a given issue and provides strategies to address 

each of them. It should be noted that all given methodologies are in a form of recommendations 

and specific research is required before implementing any of them.  

The first strategy is focused on resolving connection problems between arterial roads. There 

are several obstacles in the city that separate urban areas from one another. Mtkvari, Vere, and 

railway are the main barriers in Tbilisi. The idea is to add connections to critical locations and 

thus decrease the traffic load on existing links. The second strategy addresses traffic 

optimization problems and suggests smart traffic lights as a solution. The next method is related  
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to policy and legislation. It is based on the idea of staggering work hours to reduce traffic 

intensity during peak hours. Another strategy provides an additional solution to get the traffic 

load off the road. The concept of this idea is to integrate public transport and cycling routes to 

cover large urban areas without using motorized private vehicles. The next strategy represents 

alternative means of public transport. It uses the potential of Mtkvari to create a free, eco-

friendly, and fast transport route in Tbilisi. The last but not least strategy is concerned with 

intercity traffic stations and their locations in the city. Observations showed that surrounding 

areas of existing stations experience congestion even outside of peak hours, and intercity bus 

stations might be the reason behind it.  

Lack of Connections                                                                                                                   

Most traffic engineers in the 21st century agree that expanding or building more roads in the 

city will make the traffic congestion worse (Greenfield, 2017).  However, this opinion is not 

always correct, it can be said after good observation and research made on a specific location. 

Unfortunately, research, specific to Tbilisi, was not done or is not available to the public. 

Several junctions struggle to handle the volume of traffic, even outside of peak hours. While 

certain roadways have the capabilities to accommodate traffic, they lack connections to other 

arterial routes, which causes traffic to concentrate on the connecting streets and consequently 

congest arterial roads too. 

In the Last 20 years population of Tbilisi has risen from 1.062 million to 1.201 million 

(Geostat,2022), which is a 13 % increase. There is no data for the number of cars for that period, 

but only from 2012 to 2018 (Tevdoradze, 2018) the number of cars increased by 150 % in 

Tbilisi and continues to grow (Ministry of Internal Affairs, 2022).  

Most economic and business activities are mostly concentrated on the right bank of Tbilisi, 

while the population is roughly the same on both sides of the river. Consequently, a lot of people 

cross Mtkvari every day. Despite the increase of all parts that influence traffic, there was no 

bridge built in Tbilisi over Mtkvari for more than 30 years. The distance between Mindeli and 

Shalikashvili bridge is more than 4 km, and from Shalikashvili to V. Bagrationi bridge is 3.5 

km (Figure 2). it should be mentioned that bridges are wide enough to manage the increased 

density of vehicles; however, due to the long distance and the several routes that combine at the 

beginning and at the end of the bridge, the space is still not sufficient. 3.5 and 4 km is a very 

long distance for the city with a population of more than a million people and that’s why after 

the bridge, the surrounding area of the bridge and arterial roads frequently get congested too. It 

is vital to conduct research about the importance of bridges in the above-mentioned intervals  
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and in case of necessity, the bridge should be built as it will significantly reduce the traffic 

congestion and all negative side effects that it creates.  

Unfortunately, Mtkvari is not the only thing that creates the division and separation between 

parallel streets. The railway is one of the separators of Tbilisi too. For example, two arterial 

roads and streets with high importance for the city Ts. Dadiani street and A.Tsereteli Avenue 

do not have a connection for more than 5 km.  As a result, some residents must drive 5 km more 

each way to and from work and home per day than they would if a link route or bridge existed. 

It is not convenient for public transport either. Tons of fuels and thousands of hours are wasted 

every day because of this issue. This issue has to be addressed as soon as possible because it 

affects thousands of citizens and congests the city.                                                                            One 

such problem is on the way to being resolved as City Hall decided to build a bridge over the 

small river Vere and connect Saburtalo to Bagebi with the shortest road possible (Murusidze, 

2021). This will reduce the distance by approximately 7 km for drivers and will significantly 

reduce the traffic on the roads that were used for travelling from Saburtalo to Bagebi or vice 

versa. Building the bridge is a good decision, as it meets the needs and values citizens' time, 

resources, and well-being. As mentioned, several such decisions should be done, and the 

problems of the city and its residents must be addressed.  

Smart traffic lights                                                                                                                    

Traffic in Tbilisi is a complex problem as it is caused by several factors, one of which is 

conventional traffic lights. Currently, there are rule-based traffic lights in Tbilisi, and they use 

timers to switch between lights; therefore, they do not provide optimal traffic management in 

all scenarios, especially during rush hour. The rule-based approach is a rigid strategy, which 

causes unnecessary delays for the number of vehicles by not considering the real-time situation 

and just following the pre-defined path. In other words, such traffic lights “do not care” what 

happens on the road, they still repeat one and the same pattern (Chandler, 2014).  No 

explanation is needed, this approach cannot be the optimal solution for severe traffic conditions 

in the Tbilisi urban area. 

Traffic management optimization is not a new problem around the world and Tbilisi is not alone 

with this problem. Many cities suffer from traffic congestion, and numerous innovative 

solutions are being tested to reduce the problem. One of the common solutions was to use 

embodied sensors in the road surface to monitor the vehicle flow and alter traffic lights 

accordingly; however further studies showed that such sensors as induction loops have limited 

functionality, high failure rate, and require additional systems for data collection. Besides, those  
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systems decrease pavement durability, and create obstructions during maintenance and repair            

(G.C, Somashekhar & Shirabadagi, Sarala & Hegadi, Ravindra, 2014).   

A more promising and recent solution is Smart Traffic Lights or Intelligent Traffic Lights. It is 

a traffic control system, which includes artificial intelligence and sensors combined with 

conventional traffic lights. Intelligent traffic lights at single junctions create an Intelligent 

Traffic System network around the city and function as a single organism. The key idea behind 

this technology is “connected vehicles”. Connected vehicles use a wireless connection with 

traffic management systems, which makes flow optimization. Smart traffic lights use collected 

data to make real-time decisions, adapt to the situation, and manage traffic flows accordingly. 

Furthermore, such traffic lights around the city have coordination with one another to anticipate 

the upcoming flow and adjust to it. Each interaction is regulated by a decentralized system, 

which makes individual decisions and increases the level of real-time responsiveness (Xiao-

Feng Xie, S. Smith, G. Barlow, 2015).  

Compared to conventional traffic lights, smart systems manage to reduce the waiting and 

travelling time for vehicles, which in turn reduces emissions. Pittsburgh, Pennsylvania proved 

that smart traffic lights work effectively. Pittsburgh was a pilot location for testing the 

intelligent traffic system and the results are promising. According to Walters (2012) after 

integrating this approach traffic conditions improved significantly. Waiting time of vehicles 

was reduced by 40 %, travelling time by 26%, and emissions by 21 %.  

Smart traffic light systems proved to be an effective way for decongesting complex 

intersections and providing optimal, real-time responses; however, there are some challenges 

related to the widespread introduction of this method. As it was mentioned above, in order to 

function properly, this system requires connected vehicles. Unfortunately, not all vehicles are 

equipped with the appropriate technology to communicate with the system; therefore, some 

decisions might not be completely accurate. Although this aspect requires further research, 

recent studies have shown that ordinary smartphones can effectively be used for connection. 

According to the simulations, if around 30% of drivers are connected, results are beneficial for 

everyone. Additionally, there is a mechanism for self-motivation of drivers to connect the 

system, as it will have a better response to the connected vehicles (Astarita, V., Giofré, V., 

Festa, D., Guido, G., & Vitale, A. (2020). 
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To sum up, Tbilisi needs smart traffic lights in order to reduce congestion. Conventional traffic 

lights fail to optimize traffic flows, hence creating unnecessary delays. On the other hand, smart 

traffic lights proved to be a promising solution for severe traffic conditions. Its ability to adapt  

and optimize traffic flow with real-time response results in reduced waiting and travel time, as 

well as, in less emissions.  

Staggered Work Hours                                                                                                              

Traffic in Tbilisi is a big problem, especially during peak hours. As usual, there are two time 

periods when traffic jams arise. Starting from 08:40 AM till 10:40 AM and from 05:30 PM till 

07:30 PM usually cars are stuck in traffic. Every day most of the air pollution, waste of fuel, 

waste of time and noise come from this 4-hour period. There could be many reasons that cause 

this issue; however, the origin of the problem is that there is no policy.  

Almost all educational, governmental, nongovernmental, medical, and business institutions 

start their working day from 9 to 10 AM and leave the job from 05:00 to 07:00 PM. That creates 

a big concentration of employees, students and workers simultaneously on the roads and of 

course, not all streets have the capacity to meet several times increased traffic.  According to 

Geostat (2022) there are about 380,000 people in Tbilisi employed officially; however, this 

number might increase significantly if we had the complete statistics of officially and 

unofficially employed people. According to Forbes Georgia (2018), the number of higher 

educational institutions in Georgia is 75 and 60 per cent are in Tbilisi. The amount of students 

enrolled is about 157,300 ( Tsitsilashvili, 2021). Institutions located in Tbilisi have a higher 

ratio of students per organization than in other regions of Georgia; however, there are not any 

official statistics for that. Despite this, even if we consider the same number of students per 

university, there will be more than 94,000 students in Tbilisi. In addition, there are 292 schools 

in Tbilisi with 220,000 pupils (Geostat, 2022).  

Most of the people who made up the aforementioned numbers have a greater need to travel in 

the mornings and evenings, which amounts to more than 700,000 people in a short period.  

Unfortunately, Tbilisi is not capable to meet this kind of demand and that is the main reason for 

traffic jams at peak hours.  

The logical solution for this issue could be staggered work hours. As it was shown, the main 

reason for traffic congestion in the mornings and evenings is that the majority of people have 

an identical workday timeline and have travel demands roughly at the same time. Staggering 

work hours mean that employees, students, and pupils have staggered start and end times. After 

the adoption of staggered working hours, the travel demand is going to be less concentrated  
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during peak hours and the city's infrastructure will be used more effectively over a longer period 

without being overloaded for a short amount of time.  

Starting a workday at different times does not mean the complete avoidance of traffic jams in 

the city. As research showed (The Boston Consulting Group, 2017), staggering work hours can 

reduce traffic during peak hours by up to 15 per cent. Considering the effects, it is a good result 

as it will significantly increase the effectiveness and well-being of workers. On the other hand, 

if not used properly, staggering work hours could lead to undesired results. For example, if 

public transport does not function properly or cannot meet the demand of passengers, a 

staggering workday may lead to increased use of private vehicles which will lengthen the peak 

hour and worsen the issue.  

There could be several ways to introduce staggered work hours to society. It could be done with 

the stimulation of business. For example, the government can offer reduced tax rates for 

companies, which start their workday at 08:00. The municipality can offer incentive parking 

packages for those, who arrive early. Also, the government can issue a law for educational and 

governmental institutions to start their workday at 08:00, or 08:30, etc. In this (or any other 

reasonable) manner working hours can be staggered from 07:30 to 10:30 and most of the traffic 

jams that are common during peak hours can be avoided.  

Starting work or school/university in the early mornings is not something new for the rest of 

the world. For example, in Germany and Norway school day begins between 7:30 till 8:15. 

Also, Germans are used to start work between 7:00 till 9:00 o’clock. And a lot of such examples 

could be found around the world.  

It should be mentioned that the method of staggered hours should be thoroughly investigated, 

experimented with, and then implemented to wider masses, because sometimes, things that look 

great on paper, do not work outside of it.   

Cycling Routes                                                                                                                               

One of the most effective ways to decongest urban traffic is public transport. Subways, buses, 

and minibuses create a network that is daily used by hundreds of thousands of people in Tbilisi. 

Public transport network provides an effective solution for severe traffic conditions; however, 

there are some factors, which limit the expansion of public transport in every area. Accessibility 

to public transport is a key for its successful functioning. Many cities around the globe try to 

increase the catchment area of public transport by integrating cycling routes in the system 

(Pucher, John & Buehler, Ralph. (2009). 

 

452



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Today, there are several streets in Tbilisi, which has bicycle lanes; however, they don’t have 

any influence on decongesting the traffic. The main reason behind the ineffectiveness of 

existing cycling routes is that they are not interconnected. These routes function as independent 

routes, separated from one another without proper connections. As a result, each route is 

isolated and serves only a limited number of residents on shorter distances. Furthermore, the 

lack of proper infrastructure for parking makes these routes even less useful and separated from 

other types of public transport. Developing a system, where cycling and mass transit coexist 

can increase options for getting around and address the drawbacks of each individual mode. 

People can use public transportation to easily travel long distances, while relying on bicycles 

when they need more flexibility or to travel the first or last mile to and from transit stations. 

When executed properly, this symbiotic connection can provide a potent new mode of 

transportation and improve the commute for residents.  

There are two common practices for integration of the bicycle and public transport: park-and-

ride and bike-and-ride. Park-and-ride implies that commuters use the bicycle to get to the station 

or to bus stop, park there, take a ride by public transport, and then use bicycle again when return 

to the starting point. For large cities, safe parking spaces next to bus stops is a challenge, as it 

is not often enough for the demand, but in the case of Tbilisi, this does not seem to be a big 

problem (Targa, Zayas, Gonzalez, Saint-Martin, Valdiveso,2022).   

The Bike-and-ride approach gives commuters the opportunity to take a bicycle with them on 

the long rides. This strategy requires some retrofitting of buses in order to provide sufficient 

place for bicycles. Common practice is to add a bicycle rack outside the bus or assign space 

inside the bus, which seems less possible due to the high density of commuters. Each of these 

approaches has its advantages and challenges, hence careful study is required before choosing 

the right strategy.  

There are several challenges related to the implementation of these strategies in Tbilisi. First of 

all, it is vital to have easy access to the subway entrance, and bus stops. Second, parking should 

be convenient and safe. Third, payment should integrate into the already existing system. 

Thought should be given to creating an easy, convenient app for renting and parking bicycles 

along the route.  
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If all these features are considered and implemented properly, results will be beneficial in many 

aspects. More people will be motivated to use bicycle combined with public transport, which 

in turn decongest the streets from traffic, reduce the parking problem for cars, and reduce  

emissions. Additionally, reduced noise and increased physical activity create a healthier 

lifestyle for the residents.  

Waterborne public transport                                                                                                 

Among many reasons for congested streets in Tbilisi, a large traffic load is one of the most 

important. The number of vehicles is so big that some streets simply do not have enough 

capacity to smoothly transit the flow. This problem becomes even more drastic during the peak 

hours in the morning and afternoon. There are some locations in Tbilisi with constant 

congestion because the capacity is not enough for the existing traffic load, and sometimes 

increasing the capacity is not possible, or requires a huge number of resources because of the 

location. Regulating traffic flows by smart traffic systems and optimal routes cannot solve the 

problem completely. It is necessary to put some traffic load off the roads. The most effective 

way to do so is to develop public transport. For cities, located near water, such as Tbilisi, public 

transport is not limited just to land, but it can also expand to water. Tbilisi has a river Mtkvari 

in the middle, dividing the city into two parts, and it has a great potential to be used for 

expanding the public transport network. 

Waterborne public transport includes boats, with specific routes and schedules. It should be 

closely connected to land transport. It is vital that water transport has easy accessibility and is 

integrated into the general payment system. Water transport is a common practice around the 

globe, and it has proved to be an effective means of transportation in many aspects. Studies 

showed that if water transportation is properly combined with other urban transport, results are 

promising in terms of traffic situation (Kondo, Hirose, 1998).  

Besides taking some traffic load off the roads, integrating waterborne urban transport reduces 

harmful emissions. Norway is working on moving public transport on the waterways and aims 

to use fully electric boats (Business Norway, N.D.).  

One challenge for Norway is to ensure the year-round usage of water transport, which requires 

breaking the ice during the winters. Tbilisi will not face that challenge as the climate here is 

much warmer, and the environment here for waterborne transport becomes more favourable (. 

KTH The Royal Institute of Technology, 2014).  
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Another advantage of water-based urban transport is its compatibility with bicycle routes. If 

planned properly, a combination of cycling routes and waterborne transport can cover a large 

city area. Using boats to transfer bicycles is much more convenient than using a bus for the 

same purpose. Also, floating decks can be utilized for crossing Mtkvari on multiple places, 

where bridges are not presented. Such decks greatly benefit pedestrians and cyclists, as the route 

will be shortened.   

Amsterdam, Hong Kong, London, New York, Copenhagen, Hamburg, Stockholm, Boston, and 

Rotterdam - this is an incomplete list of the cities with waterborne public transport. They have 

proved to be an efficient means of transportation. Tbilisi has a great potential to expand its 

urban transport on water and decongest streets from vehicle traffic. It is essential to make a 

thorough study before choosing routes and locations for boat stations. Easy accessibility, as 

well as integration with land transport through the payment system, are key points for the 

successful implementation of waterborne urban transport.  

Intercity Bus Stations                                                                                                        

Intercity bus stations are a crucial component of every city's economy and network with other 

regions in the country. Unfortunately, in Tbilisi, such important places for the city and people 

are in very bad conditions. No safe infrastructure, poor coordination and depreciated minibuses, 

high prices and low service, miscommunications, congested traffic, and hours of delays – this 

is a non-complete list of the problems that “modern” Intercity bus stations have in Tbilisi. 

Unfortunately, all these problems influence traffic too. 

There are a number of small and big intercity bus stations in Tbilisi, but for the sake of this 

essay, only large intercity bus stations that are located in the city's centre will be covered since 

they have the most impact on traffic.  

One of the busiest and biggest stations in Tbilisi is the Intercity Bus Station, which is next to 

the Didube metro station. It has several small and medium-sized bases and occupies significant 

space. Next to this Intercity station, there is a public transport terminal and one of the most 

congested interchanges in Tbilisi.  

Because of the mix of public and intercity transport in one area, the maneuvering and free space 

are reduced, so the drivers are limited to using only one route to arrive at the station. 

Consequently, even one wrong decision and cars are stuck in the interchange.  

The second Intercity bus station that creates a problem for the traffic is located at Station 

Square. The issue is that for minibuses and busses to arrive at the station square they have to 

cover A.Tsereteli avenue or Ts. Dadiani street, which is about a 4 to 5 km distance through the  
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arterial roads of the city that already have a problem in managing the traffic. In addition, 

minibuses and busses are free to drop off passengers at any place and thus they slow down other 

vehicles. Moreover, the space for vehicles will be significantly reduced when Tsereteli Avenue 

and Dadiani Street will be developed to meet current urban requirements and bike and bus lanes 

will be designated. After all, the aforesaid, routes simply will not be able to support the 

interstate transit traffic with its all-negative side effects. 

The idea to solve this issue is to unite Didube and Station Square intercity bus stations into one 

terminal point at Didube and move public transport station from Didube to the periphery.  

According to PPIAF (2006), public transport terminals and stations should be in the peripheries 

of the city, as a central location can create traffic congestion. In this case, this statement is true 

because the interchange near the terminal is always crowded with cars and affects traffic in the 

city. Integrating the intercity bus stations will remove the additional traffic from Tsereteli 

avenue and Dadiani street and give more flexibility to create a better logistical system and avoid 

delays. It is necessary to ensure that all intercity minibuses and buses will move in the direction 

of Aghmashenebeli avenue and will not travel through Tsereteli and Dadiani streets. As a result, 

this bus terminal will oversee providing transportation services from Tbilisi to the West part of 

the Georgia and vice versa. Additionally, as the entire area will be devoted to the intercity 

station, there will be a greater opportunity to build the terminal point more efficiently to ease 

traffic and meet passenger demand.  

It makes sense as this is a highly complicated problem it will take some time to be resolved. It 

requires additional examination and research, as well as potential information that is obscure to 

the human eye. Negotiations are required with the station owners, City Hall, and perhaps even 

with investors. This is one of Tbilisi's most popular destinations, although it has been in horrible 

condition for years. A reliable intercity bus terminal is essential for the city, but Tbilisi does 

not have one. This issue has to be addressed as it influences not only intercity transport and its 

passengers but the city’s public transport and traffic in general.  

There are several more intercity bus stations in Tbilisi which are unorganized and have a lot of 

problems and take part in traffic congestion. For example, terminal points near Isani metro 

station and near Samgori metro station which congest Ketevan Dedofali Avenue. This is a 

global issue for Capital and creating a policy regarding intercity transport and transport terminal 

will be an adequate decision from City Hall.  
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CONCLUSION                                                                                                                               

Today Tbilisi faces several huge challenges and traffic is one of the most harmful problems. It 

has been years that this issue exists; however, there was no solution found yet. This paper 

discusses several strategies to overcome traffic congestion in Tbilisi and improve the well-being 

of its residents. As this article demonstrates, there is no universal solution to this issue and a 

complex approach is required. This study reveals that it is essential to address traffic problems 

from various aspects such as policy and legislation, infrastructural projects, and advanced 

technology and provides possible solutions. Although these solutions represent common 

practices around the globe, it is recommended to make a thorough study before implementing 

any specific strategy. Some of the provided solutions are directly related to traffic congestion, 

while others indirectly influence this issue.  Also, it should be mentioned that the active 

involvement and strong initiatives of City Hall in the negotiation process with the private sector 

and residents is a key component for successfully implementing these strategies. Finally, this 

is the issue that harms everyone in the city; therefore, solving it should be a priority and 

responsibility of each resident.  
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ÖZET 

Geleneksel ilaç uygulamalarında, ilaçlama memesi ilaçlama boyunca sabit bir miktarda ilaç 

uygulaması gerçekleştirmektedir. Püskürtme çubuğu boyunca her bir meme aynı basınçta 

çalışmakta ve aynı miktarda sıvıyı püskürtmektedir. Bu yöntem ile traktör ilerleme yönü 

boyunca kesintisiz püskürtme işlemi yapılmakta ve tüm tarla yüzeyi yoğun bir uygulama 

hacmine maruz bırakılmaktadır. Ayrıca traktör dönüşlerinde devam eden püskürtme işleminde 

tekdüze olmayan bir ilaç dağılımı oluşmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile tarımsal ilaçlama 

makinalarında da önemli ilerlemeler sağlamıştır. Son yıllarda ilaçlama sistemlerinde 

ticarileşmeye başlayan yeni teknolojilerden birisi Darbe genişliği modülasyonuna sahip (PWM) 

ilaçlama sistemidir. Bu sistemde her bir PWM memesinin çevrim zamanı olarak adlandırılan 

bir zaman diliminde memelerin açılıp kapanmasını sağlayan elektromanyetik selenoid valfler 

bulunmaktadır. Elektronik kontrol ile her bir meme istenilen koordinatlarda farklı ilaç 

uygulama hacmi oluşturulabilmektedir. Böylece PWM sistem ile daha hızlı, yüksek 

hassasiyette, alansal uygulama hacim kontrollü ve sabit püskürtme parametrelerinin sağlandığı 

ilaçlamalar yapılabilmektedir.    

 

Anahtar Kelimeler: Darbe genişlik modülasyonu (PWM), İlaç sürüklenmesi, Uygulama 

hacmi, Elektromanyetik selenoid valf  
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EVALUATION OF PULSE WIDTH MODULATED (PWM) SPRAYING SYSTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In conventional pesticide applications, the spray nozzle performs a fixed amount of pesticide 

application during the spraying period. Along the spray bar, each nozzle operates at the same 

pressure and sprays the same amount of liquid. With this method, continuous spraying is carried 

out along the tractor's forward direction and the whole field surface is exposed to an intense 

application volume. In addition, the spraying process continues at the tractor turns and a non-

uniform distribution of pesticides occurs. With the development of technology, significant 

progress has been made in agricultural spraying machines. Pulse width modulation (PWM) 

spraying system, which is one of the new technologies that has started to be commercialized in 

spraying systems in recent years. In this system, there are electromagnetic solenoid valves that 

enable the nozzles to be opened and closed in a time period called the cycle time of each PWM 

nozzle. Thanks to the electronic control, different pesticide application volumes can be created 

for each nozzle in the desired coordinates. Thus, spraying with PWM system, spraying can be 

done faster, with high sensibility, area application volume-controlled and providing constant 

spraying parameters. 

 

Keywords: Pulse width modulation (PWM), Drift, Application volume, Electromagnetic 

solenoid valve 
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1. GİRİŞ 

Dünyada ve Türkiye’de kullanılan tarım ilaçları (pestisit) üretimi hızla artmakta ve gün geçtikçe 

yeni yeni ilaçlar geliştirilmektedir. Buna bağlı olarak, kullanılan ilaç çeşitleri de artmaktadır. 

Ancak kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi olumsuz 

yönde etkilemesi ve artan üretim maliyetleri nedeniyle tarım ilaçları hassas, dikkatli ve en az 

ilaç kaybı olacak şekilde uygulanmalıdır. Tarımda kimyasal mücadele; avantajlarına rağmen 

bilinçsiz ve kontrolsüzce uygulandığında, zararlı organizmalarda dayanıklılık oluşabilmekte ve 

kalıntılar yoluyla insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Diğer 

taraftan, pestisit kullanımının her geçen yıl artıyor olması beraberinde birçok yeni çevre 

problemini getirmektedir. Aşırı pestisit kullanımının toprak, su ve yiyeceklerde kalıntı sorunu 

oluşturarak insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşması, hedef dışı canlı organizmalara etki 

etmesi, çevre kirliliği yaratması ve florada değişikliklere yol açması bunlardan bazılarıdır 

(Doğan ve Karpuzcu, 2019). 

Uygulama hacminin gerçek zamanlı olarak ayarlanması için farklı yöntemler kullanılmaktadır; 

 Çalışma basıncını değiştirmek 

 Pülverizatörün ilerleme hızını değiştirmek 

 Farklı debilerde püskürtme yapan memeler kullanmak 

 Darbe genişliği modülasyonu teknolojisi (PWM) ile solenoid valfi aç-kapa yapmaktır.  

PWM tekniği, motor sürücülerde, voltaj düzenleyicilerde, telekominikasyon kodlama ve çözme 

teknikleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. PWM analog devrelerin sayısal çıkışlarla kontrol 

edilmelerinde kullanılan en güçlü tekniktir. Piyasada bulunan bir çok farklı mikro denetleyici 

modülü içermektedir. Bu modül, frekans ve sinyal oranı ile programlanarak çalışmaktadır.  

Darbe genişlik modülasyonu PWM (pulse width modulation) son yıllarda ilaçlama alanında 

yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojidir. Bu yöntem ile sabit basınç altında püskürtülen 

uygulama hacmi miktarı değiştirilebilmektedir. Sistem valflere kare dalgalar göndererek valfin 

saniyede 10 defaya kadar defalarca açılıp kapatılarak istenilen oranda sıvının püskürtülmesi 

sağlanmaktadır. Böylece valf açık ve kapalı kalma sürelerine bağlı olarak püskürtülen sıvı 

miktarı değişmektedir. PWM ile üretilebilecek çeşitli oranlar Şekil 1’de verilmiştir. Burada en 

üstte verilen grafik, Duty Cycle (görev süresi) %10, ortadaki %50, alttaki ise %90 için 

çizilmiştir (Yaz ve ark., 2012). 
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Şekil 1. İlaçlama memelerinde farklı püskürtme görev süreleri (duty cycle) 

 

Darbe genişlik modülasyonlu (PWM) püskürtücüler, elektronik olarak çalıştırılan valf ile her 

memede bağımsız değişken oranlı kontrol sağlamaktadır (Şekil 2). Solenoid valfler saniye 

başına belirlenen süre (standart = 10) geörev döngüsüne göre açılıp kapanmaktadır.  Her bir 

valfin açık olduğu zaman (görev döngüsü) püskürtülen akış hızını belirlemektedir. Örneğin, 08 

orifis boyutuna sahip bir meme ile 40 PSI'da yüzde 100 görev döngüsünde püskürtülen sıvı 

miktarı aynı meme ile yüzde 50 görev döngüsünde çalışmasına göre oranının yarısı kadar sıvı 

püskürtebilmektedir.  

 

Şekil 2. PWM sisteme sahipselenoid valf ekipmanı 

 

Darbe genişliği modülasyonu teknolojisinin (PWM) tarımsal ilaçlama sistemleri son yıllarda 

birçok imalatçı firma tarafından üretilmeye başlamıştır. Bu kapsamda bu yeni teknoloji ile ilgili 

yapılmış bazı Ar-Ge çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalardan bazıları aşağıda 

verilmiştir. 
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Wei ve ark.,(2021), PWM görev döngüsünün (%10, %20, %30, %40, %50, %60, %70, 80) test 

kombinasyonları için incelenmiştir. Denemeler altı farklı meme tipinde (XR8001, XR8002, 

XR8003, XR8004, XR8005 ve XR8006) uygulanmış ve test sonuçları, damlacık boyutu 

dağılımının, aktivasyon basıncının ve akış hızının görev döngüsü, meme boyutu ve PWM 

solenoid valf kaynağına göre değiştiğini göstermiştir.  

Silva ve ark., (2018), bahçe pülverizatörü üzerinde darbe genişlik modülasyonlu (PWM) bir 

solenoid valf ile uygulamalar yapılmıştır. akış hızı ölçümleri için 1 ila 40 arasında değişen aktif 

meme %10 ila %100 arasında PWM görev döngüsünde işletilmiştir. Deneyler, çalışma basıncı 

ayarlamaları olan ve olmayan koşullar altında ve çalışma basıncı 242 kPa'da tutulacak şekilde 

ayarlanmıştır. Her iki basınç koşulunda da görev döngüsü ve/veya aktif nozul sayısı arttıkça 

toplam akış hızı artmıştır. . Bununla birlikte, basınç ayarlaması yapılmayan koşulda aktif meme 

sayısı veya görev döngüsü arttıkça püskürtme hattındaki çalışma basıncı önemli ölçüde düşmüş 

ve daha düşük toplam akış oranlarına neden olmuştur.   

Butts ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada, venturi memeler ile %40 ile %100 görev döngüleri 

arasında memelerin çalışması sağlanmış, yüksek püskürtme basınçları ve %40'lık PWM görev 

döngülerinin PWM çalışmasını sağlamak için veya daha fazlası önerilmiştir. 

 Mangus ve ark., (2017), sabit bir uygulama oranını korumak için darbe genişliği modülasyonlu 

(PWM) solenoidlerin çeşitli görev döngülerini kullanarak ürünü sabit bir basınçta 

uygulanmıştır.  Ancak, solenoid açma/kapama gecikmesinin püskürtme fanı modeli ve 

püskürtme kapsamı üzerindeki dinamik etkisi ile ilgili endişelerinin mevcut olduğu 

belirtilmiştir.  

Bu çalışmada, PWM nozullarındaki açma/kapama gecikmesi araştırılmış, aktif nozulların 

püskürtme fanı desen gecikmesini etkileyip etkilemediğini belirlemek ve dinamik püskürtme 

kapsamını simüle etmek için 13 memeye sahip püskürtme çubuğu üzerinde PWM sistemi ve 

akış hızı kontrolörü kurulmuştur. Bir Raven Viper 4 kontrolörü ürün akış hızını ve basıncını 

düzenlerken sistem basıncını, nozul açma/kapama konfigürasyonunu ve görev döngüsünü 

ayarlamak için bir Capstan Pinpoint kontrolörü kullanılmıştır. Sonuçlar, PWM püskürtme 

sisteminin, hedef değerin ±%5'inde basıncı koruduğunu ve etkinleştirilen meme sayısından 

bağımsız olarak darbe başına doğru miktarda akış uyguladığını göstermiştir. Her döngü 

sırasında meme basıncı gelişiminde 20 ms'lik bir gecikme olduğu ve etkinleştirilen memelerin 

sayısından bağımsız olarak gecikme oluştuğu belirlenmiştir. Solenoidin enerjisi kesildikten 

sonra, meme 10 ms boyunca sistem basıncında püskürtmeye devam etmiştir.. Statik sprey 

damlacık dağılımı, sistemin darbe başına doğru hacmi uyguladığını kanıtladı. Ayrıca %100,  
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%80, %60 ve %40'lık PWM görev döngüleri, sırasıyla %100, %94, %77 ve %67 için hedef 

oranın ± %10'u içinde püskürtme kapsamı sağlamıştır. Tek ve çift nozullar arasında daha fazla 

sinyal çakışması, uygulama kapsamını artırdı. Aktif uygulanan uygulama hatasının hedef 

oranın ±%10'unun ötesinde değişebileceğini göstermiştir.  

Stansell ve ark.(2020), sensör tabanlı azot uygulamalarının hassas şekilde yapılabilmesi için  

Darbe genişliği modülasyonu (PWM) donanımlı sistemler kullanılmıştır. Bu çalışma, sistem 

gereksinimlerini ölçmek, sistem performansını değerlendirmek ve operasyonel değişkenleri 

etkileyen performansı belirlemek için basınç kontrollü (PC) ve PWM sistemlerine sahip  sensör 

tabanlı N uygulaması için verileri analiz etmiştir. Sistemlerin ±7,6 gal/ac'lik bir saniyelik hız 

değişimlerine, ±3 gpm'lik bir saniyelik akış hızı değişimlerine ve en az 6:1'lik devirme 

oranlarına sahip olması gerektiği bulunmuştur. PWM sistemleri, PC sistemlerinden %10 daha 

sık hedef oranın %10'u içinde uygulama oranlarına ulaşmış ve uygulama hatasında daha az 

değişkenlik göstermiştir. PWM sistemlerinin, geleneksel PC sistemlerine kıyasla sensör tabanlı 

N uygulama doğruluğunu etkin bir şekilde geliştirdiğini doğrulamaktadır. Bununla birlikte, 

sensör tabanlı N uygulamalarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için uygulama ekipmanın 

üzerinde çalışma yapılmasını önermişlerdir.  

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Darbe genişliği modülasyonu (PWM) sistemi ile yapılan püskürtme işleminin en avantajlı yönü 

her bir memenin ile ayrı ayrı kontrolünün sağlanabilmesidir. Uygulama hacmi geleneksel 

uygulamada ilerleme hızı ve basınç ile kontrol edilebilirken, PWM sistemde selonoid valfin 

görev döngüsü ile belirlenebilmektedir. 

Yani görev döngüsü, solenoidin açık/açık olduğu sürenin oranıdır, yani püskürtme memesinin 

püskürtme yaptığı sürenin yüzdesi önemli olmaktadır. Bu nedenle PWM ilaçlama sisteminin, 

geleneksel kesintisiz ilaçlama sistemine göre sunduğu bazı avantajlar bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; 

1. Basınç değiştirmeden ayarlanabilir akış sağlar: Akış hızını artırmak için basınç 

kullanıldığında, püskürtme açısıve damla boyutu önemli ölçüde değişebilir ve değişikliklere 

neden olabilir. Bu sistem ile sabit basınçta Uygulama hacmini değiştirmek mümkündür.  

2. Akış hızı neredeyse anında değiştirilebilir: PWM akış kontrolü, elektrikle çalıştırılan bir 

sistem olduğu için memelerde tepki süreleri çok hızlıdır.  

3. Azaltılmış tıkanma güvenilirliği artırır: PWM akış kontrolü, büyük akışlarda bile düşük 

akışları koruyabilir. Böylece memelerde tıkanmayı azaltır. 
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4. Azaltılmış sisleme ile sıvı aktarım verimliliği artar: Daha düşük seviyede daha büyük orifisler 

kullanarak sislenmeyi azaltır veya ortadan kaldırır. Operatör  soluma riskikimyasalların miktarı 

azaltılır ve aşırı püskürtme en aza indirilir veya ortadan kaldırılır. 

Düşük basınçlarda daha büyük menfezler kullanarak düşük akışlar oluşturmak, genellikle daha 

yüksek basınçlarda sonuçlanan buğulanmayı azaltır veya ortadan kaldırır. Çalışanların 

kimyasalları soluması riski azaltılır ve aşırı püskürtme en aza indirilir veya ortadan kaldırılır. 

5. Azaltılmış sıvı tüketimi ile ekonomik avantaj sağlar: Püskürtme sıvısının verimliliğinin 

iyileştirilmesi ve akış hızının kontrol edilmesi ile maliyetli kimyasal kullanımını azaltabilirken, 

ürün kalitesini korunur 

6. Basit kontroller uygulamayı kolaylaştırır: PWM akış kontrolünün kullanılması, geniş bir akış 

hızı aralığında daha tutarlı kaplama ile sonuçlanır. 

Belirtilen avantajlar ile azaltılmış kimyasal uygulaması ile ilaçlama yapmak mümkündür. 

Kimyasal ilaç süürüklenmesi ve artan girdi maliyetleri Darbe genişliği modülasyonuna (PWM) 

sahip bu dijital püskürtme sistemine olan ilgiyi ve talebi arttırmıştır. Son yıllarda bir çok 

imalatçı firma bu yeni nesil meme tiplerini üretmeye başlamıştır.  
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ABSTRACT 

“From the deep and the near South the sons and daughters of newly freed African slaves wander 

into the city. Isolated, cut off from the memory, having forgotten the names of the Gods and 

only guessing at their faces, they arrive dazed and stunned, their hearts kicking in their chest 

with a song worth singing.” August Wilson. One of the prominent themes in August Wilson’s 

Joe Turner's Come and Gone, which is one of his Pittsburgh Cycle (ten-play-cycle) plays, is 

the idea of identity, and it deals with immigration, racial exploitation, and discrimination. 

Whether the characters realize it or not, they seek their own identity as American, African, 

male, female, businessman, or artist. As each play represents the decade of the twentieth century 

that tackles African American struggles faced at particular times, Wilson in Joe Turner's Come 

and Gone reflects the 1910s, when the Great Migration movement centred, as the defining act 

of the time for the United States in a symbolic way. In the period mentioned in the play, each 

character symbolizes reality, and the characters in the play shape the theme in a way. His plays 

exhibit how the widespread racial discrimination, economic disadvantage, social and cultural 

disruptions of forced migration grounds a sense of worthlessness and anxiety in the Africans’ 

‟psyche”. August Wilson is the only African-American playwright to win two Pulitzer Prizes. 

Apart from the Pulitzer Prizes, he is a master actor who was also deemed worthy of the Fences 

Awards in 1986 and the Antoinette Perry "Tony" Awards in 1987 from drama ensembles. This 

study aims to examine the elements of discrimination and racism related to character behaviour, 

which is explained and emphasized in different variations in the play. This study has handled 

the crucial characters as the centre point when elaborating on each topic. The effects of racial 

discrimination on each character illustrated step-by-step on a character-by-character basis, as 

Wilson shows in the play. 

 

Keywords: Joe Turner, Great Migration, Racism, Discrimination, African-American, August 

Wilson.   
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JOE AUGUST WILSON'S TURNER'IN GELDİ VE GİTTİ'NDE GÖÇ, IRKÇILIK VE 

AYRIMCILIK 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

August Wilson’ın on oyun döngüsü oyunlarından olan Joe Turner's Come and Gone adlı 

oyununda öne çıkan temalardan biri kimlik fikridir ve oyun göç, ırkçılık ve ayrımcılık ile 

ilgilidir. Karakterler farkında olsun ya da olmasın, Amerikalı, Afrikalı, erkek, kadın, iş adamı 

veya sanatçı olarak kendi kimliklerini ararlar. Her oyun belirli zamanlarda karşılaşılan Afro-

Amerikan mücadelelerini ele alan yirminci yüzyılın on yılını temsil ettiğinden, Wilson, Joe 

Turner's Come and Gone adlı oyununda, Büyük Göç hareketinin merkezde olduğu 1910'ları, 

Amerika Birleşik Devletleri için zamanın belirleyici eylemi olarak sembolik bir yolla yansıtır. 

Her karakter, oyunda anılan dönemde gerçeği simgelemekte ve oyundaki karakterler bir bakıma 

temayı şekillendirmektedir. Oyunları, yaygın ırk ayrımcılığının, ekonomik dezavantajın ve 

zorunlu göçün yol açtığı sosyo-kültürel aksaklıkların Afrikalıların “ruhunda” nasıl bir 

değersizlik ve endişe duygusu yarattığını gözler önüne sermektedir. August Wilson, iki Pulitzer 

Ödülü kazanan tek Afrikalı-Amerikalı oyun yazarıdır. Pulitzer Ödülleri dışında 1986 yılında 

Fences ve 1987 yılında drama topluluklarından Antoinette Perry "Tony" Ödüllerine layık 

görülen usta bir oyuncudur. Bu çalışma, oyundaki farklı varyasyonlarda açıklanan ve 

vurgulanan karakter davranışına ilişkin ayrımcılık ve ırkçılık unsurlarını incelemeyi 

amaçlamakta ve her bir konuyu işlerken önemli karakterleri merkez noktası olarak ele 

almaktadır. Wilson'ın oyunda gösterdiği gibi ırk ayrımcılığının her karakter üzerindeki etkileri, 

karakter bazında adım adım gösterilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Joe Turner, Büyük Göç, Irkçılık, Ayrımcılık, Afrikalı-Amerikalı, August 

Wilson. 
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AUGUST WILSON AND BLACK AMERICAN THEATRE 

From the onset of the sixteenth century to the nineteenth century, White Americans captured 

Africans slaves and shipped them across the Atlantic Ocean to America. This brought about a 

rupture and African Americans of today can, by no means, access the original tragedy of their 

ancestors as they do not have a common language, neither a written language nor a witness. 

Such a dreadful experience has paved way to unrecoverable traumas with the psyche of blacks, 

which in turn accuses the Whites for inducing such a disastrous memory in their humanity. 

Two-time Pulitzer Prize winner August Wilson, also known as the decade series playwright, 

traces the journey of African Americans from the Post Reconstruction period of the 1900’s to 

the Information Society of 1990's. His plays exhibit how the widespread racial discrimination, 

economic disadvantage, social and cultural disruptions of forced migration grounds a sense of 

worthlessness and anxiety in the Africans ‟psyche”. (Gayathri & Alagarasan, 2021)  

August Wilson was born Frederick August Kittel on “The Hill” in Pittsburgh, Pennsylvania in 

1945, as the fourth of six children. His parents were Frederick Kittel, a White German baker, 

and Daisy Wilson, a servicewoman. Wilson clung to his mother’s culture, adopted her maiden 

name as his own, and rejected his biological father’s emotional and financial support. In some 

of his plays, he mirrored his experiences regarding family troubles. In his Fences, for example, 

part of the conflict is between him and his stepfather David Bedford over Wilson’s making a 

football player, which was not of Wilson’s desire, and in his Recycle he mirrors his troublesome 

marriage with a Muslim woman named Brenda Burton, which started in 1969 and ended in 

1972.   

Zhang (2016) refers to August Wilson’s origin stating that he comes from a racially-mixed 

family background. Although he is half-white, he identificates himself as “Black”, which opens 

for us the way to discuss White Americans as his Racial Other. Sticking decidedly hard to 

African-American literary traditions, Wilson denies that his works has influences by any Anglo-

American or European writers, which makes his next phase of self-definition even more 

problematic. The personal experiences of him as an African American have also impacted on 

his artistic outlook on life. Some of these encounters with the White world, to Yvonne Shafer, 

are as follows: “As a child Wilson suffered the effects of racism in America: when his family 

tried to move into a mostly White neighbourhood, bricks were thrown through the windows 

and when he went to a largely White high school, white students left ugly, racist notes on his 

desk” (Shafer, 1995, p. 268) 
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The unique dramaturgy August Wilson adopted helped him to be termed as the voice of African 

American theatre at the beginning of 1980s. As one of the victims of racism by dominant white 

ideology in the United States of America, Wilson was the only black student at central Catholic 

High school in 1959 at Pittsburgh who underwent discrimination and threatened by white 

students. His teacher accused him of plagiarizing, which resulted in dropping out Gladstone 

High school in 1960. Wilson educated himself by using Carnegie Library frequently and 

reading various books on African American life. Rather than protesting the harassment of 

African Americans and the inhuman and barbarous way white Americans treated him, Wilson, 

in his plays, tackled these issues in an artistic way. Each of his ten plays, also known as ten-

play cycle, or century cycle, chronicles a decade of the history of African American theatre in 

the twentieth century. In the beginning of his career, Wilson envisioned theatre as a means that 

could raise community’s consciousness about the lives of African Americans in the twentieth 

century America and committed himself to write one play each decade of the twentieth century 

to lead the community to develop a perspective that considered African Americans a more 

acknowledged part of the theatrical history of America. (The Editors of Encyclopaedia 

Britannica, "August Wilson", 2020) 

In 1965, he began writing, for the first time, in a basement apartment in Pittsburgh's Hill 

District. Those times were when he began transitioning from a poet to a dramatist and began 

hearing of the recordings of the blues, a cultural medium that helped him in defining his own 

and his race by profoundly influencing and providing with him an opportunity to voice the 

African American experience in many of his plays.  He was influenced by the Black Power 

Movement and the Black Arts Movement and realized that Amiri Baraka’s works voiced the 

experiences and anger of many black Americans. He found his own philosophy in Baraka. 

(Bogumil, 1999, p. 1-4) 

Wilsonian ideology of dramaturgy is characterized by the Black Power Movement, the Black 

Theatre Movement, Black Arts Movement, and Black Aesthetics Movement. It is the culmination 

of all ideologies of the African Americans which was created in order to enlighten and empower 

them. Therefore, he follows the non-white tactics to expose the racism and oppression of African 

Americans. (Bhalerao, 2016, p. 420) 

In this point, it may be beneficial to refer to the possible reasons lying behind Wilson’s 

beginning his career as a poet and transitioning to playwriting. Sayni., K. (2017) explains that 

August Wilson, though known as one of the most prominent African American playwrights 

today; has deep inspirations by the black consciousness movement rising in the 1960s in  
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beginning his writing career as a poet. To this social, cultural, and political movement, poetry 

was more vital than other forms of literary production, not because it was widely considered 

more important than other forms of writings, but simply because it was the genre mostly 

adopted in voicing Blacks’ sentiment to the cultural and historical heritage of them. Wilson’s 

involvement in the Black Power Movement, the means through which blacks expressed 

themselves politically; and his hearing of a record by Bessie Smith, a black singer, in 1965 

constitute the two main events that stimulated his poetical creativity and triggered his awareness 

that he was a representative of a culture and the carrier of some very valuable antecedents. The 

connection of him to the black revolutionary aesthetic, especially, became the triggering motive 

for him to start his writing career as a poet. (p. 1572)  

In 1976, his discovery through the plays of Fugard and Amiri Baraka that artistic medium could 

be used to address political issues made him come up with his The Homecoming, a play that 

examines the mysterious death of its protagonist, Blind Willie Johnson, based upon Blind 

Lemon Jefferson, blues legend.  

In order to reveal that access to rights and freedoms, though promised to all Americans, is 

actually exclusive and guarded, August Wilson voiced in his plays Afro-Americans who have 

been marginalized and deprived of their rights despite the promise that they would have a stake 

from the American Dream. (Bogumil, 1999, p. 4-6) Wilson followed a strategy of writing a 

play for each decade to emphasize that the real progress about African Americans is little, which 

clarifies why he was skeptical about assertions of progress considering African Americans (p. 

9-10). 

An outstanding example of the reflection of racist practices against African Americans is Color-

blind casting, which could be considered as an example of the deprivations the African 

American dramatists suffered as well. Literally, it means to ignore diversities, to consider every 

race as identical, and to not recognize and carry what any possible diversities may bring about. 

To Wilson, “Colorblind casting is an aberrant idea that has never had any validity other than as 

a tool of the Cultural Imperialists who view their American culture, as beyond reproach in its 

perfection...”  (Wilson, 1997, p. 498) The following quotation clarifies the results of such an 

understanding of casting.  
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Casting African American actors in non-African American roles, to Wilson, creates theatre 

under false pretenses. It suggests the presence of African Americans in social and historical 

situations in which black bodies were actually absent; it skews the authenticity of the theatrical 

representation and invalidates black values, manners, style, and language. (Melinda D. Wilson, 

2009, p. 40) 

In her performance of Joe Turner’s Come and Gone: An Experiment in “Race-Conscious” 

Casting, Melinda D. Wilson touches race-conscious casting and states her goal in doing so 

through the quote below:  

I applied what I term “race-conscious” casting to Joe Turner’s Come and Gone. I cast non-

African American (White) actors purposely and strategically in African American (Black) roles 

so that the actor’s racial or ethnic identity altered certain relationships in the play to produce 

new meanings and social commentaries. The goal was to emphasize rather than erase the 

political implications of racial difference. (p. 41) 

But, for August Wilson, the problem was beyond a mere portrayal of African Americans and 

the predicaments of American life, because, he wished to explore the African roots, the atavistic 

connection African Americans have to their ancestors. Wilson thought the allegedly racial 

equality and acculturation on the American stage was a mere myth. He believed that American 

stage practiced double standards when it came to providing enough room for the voices of his 

race, like a lack of creative and financial support for black artists; and cited the Crossroads 

Theatre Company in New Brunswick, New Jersey only, which is solely operated by Afro-

Americans among the sixty-six theatres, the League of Resident Theatres, to prove his case. 

He, as a prominent black playwright, stood firm against the status quo, those who subsidized 

and selected playwrights and plays worthy of recognition. His skepticism about the tradition of 

white American drama, which he believed did not bare certain important, even unique qualities 

to create a distinctive African American drama led Wilson commit to a drama that explored and 

exposed the past, (by dramatizing the forces and factors that influence or determine characters’ 

actions in the present, which made way for him to determine various influences of American 

and African origin on characters)  and harkened back to African oral tradition in his plays as 

essentials. The notion behind Wilson’s exalting the oral tradition is to create identity, not to 

record history in any “factual” sense. (Bogumil, 1999, p. 6-10) 
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Joe Turner’s Come and Gone by August Wilson 

Set in a 1911 boarding-house of Mr. Seth and Mrs. Bartha, Wilson’s Joe Turner’s Come and 

Gone focuses upon the atavistic ghost within Herald Loomis, Loomis’s legacy as a post–

Emancipation Proclamation black with whom Wilson reveals his tendency of atavism. The 

ghost in the play is both the personal experience of Loomis with peonage, which turns out to 

be a horrific legacy that connects him to a long line of African ancestors, from transport on 

slave ships, the Middle Passage, through enslavement in the pre-civil war South and a sense of 

imprisonment still lingering in 1911 in the consciousness of African Americans.  (Bogumil, 

1999, p. 12) 

The majority of the characters of the play are of the displaced in search of employment in the 

industrial North. However, the only motive behind their displacement is not earning a life alone, 

but to search for their spiritual identity as well. Unveiling the relationships of the African 

Americans to their culture and heritage, Joe Turner’s Come and Gone reveals the experiences 

of the Blacks regarding race, gender, and class conflicts during the migration from South to 

North. (Bhalerao, 2016, p. 420) 

Joe Turner’s Come and Gone is set in the year 1911, in Pittsburgh, at the home of Seth Holy 

and his wife Bertha who run a respectable boarding house frequently haunted by mixed groups 

of individuals in search of a fresh start and a mark of their own in the world post emancipation 

and reconstruction, when African Americans were leaving the South to the North in search of 

a better life. The boarding house the Holy family runs earns respect and functions like a station 

serving for Blacks migrating from the South. The play tells us how the Great Migration 

impacted the Blacks and how they have transplanted their origins and cultures to the North. 

There are eleven characters in the play and six of them have migrated from the South to the 

North: Mattie Campbell, Bynum, Martha Pentecost, Jeremy, Molly Cunningham, and Herald 

Loomis, along with some other immigrant inhabitants mentioned. August Wilson considered 

that the Great Migration itself made African Americans suffer disproportionately and it was far 

more oppressive and discriminatory for African Americans than any other people:  

Wilson’s plays are also motivated by his desire to renegotiate what he perceives as…mistakes 

that have historically limited [blacks]…opportunities in America. His plays consistently 

demonstrate his beliefs that the original sin committed by African Americans may be traced 

back to their massive post-war exodus from the South and their decision not to cling to the land. 

Wilson reasons: We were land-based agrarian people from Africa. We were uprooted from 

Africa, and we spent 200 years developing our culture as black Americans. And then we left the  
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South. We uprooted ourselves and attempted to transplant this culture to the pavements of the 

industrialized North. And it was a transplant that did not take. I think if we had stayed in the 

South, we would have been a stronger people. And because the connection between the South 

of the 20’s, 30’s and 40’s has been broken, it’s very difficult to understand who we are. 

(Shannon, 1995, p. 12-13) 

The play deals with the development of slavery in personal and cultural phases and the black 

migration. The immigrant African Americans had to survive or fail in American society and the 

only possibilities left to them were music and sport that trapped them indeed, which led them 

to turn back to their ancestral heritage as an alternative to failure in American society. (Sayni., 

K. 2017, p. 1573)  

Broadly to say, the theme could be discrimination or racism, however, these general themes 

could only be the roof of the actual units of significant experiences aftermath of slavery; such 

as losing identity, in search of a new starting point of life, reviving and maintaining the cultural 

values and rituals through which African Americans could unite as a whole. Joe Turner’s Come 

and Gone is an intensively ritualistic drama that "addresses African Americans' attempt to 

recover wholeness in the face of European attempts to control and possess their spirituality." 

states Missy Dehn Kubitschek by drawing attention to this point (Sanders & Nadel, 1997). With 

the acts, references, and symbolic figures, August Wilson fits this enormous movement, 

successfully, into a boardinghouse in Pittsburgh. The boardinghouse hosts a makeshift family 

of people who come to stay, some for days, some longer, during the Great Migration of the 

1910s. However, one thing is in common; every resident (or immigrant so to say) is in search 

of something; some for identity, some for their lost beloved ones, and some for a bit of joy after 

many years of trouble. By adding new immigrant figures in different act chapters, Wilson 

depicts the various influences of migration on the identity of those residents.    

To begin with Joe Turner, as it is also the name of the play, he is obviously not an active 

character. However, what is so significant about him is that Wilson reflects him as the main 

reason beyond all the tragedies and sorrows which the African American immigrants suffer 

from. “Joe Turner is the name, immortalized by a blues song, a white oppressor, the brother of 

the governor of Tennessee who caught blacks to work on his chain gang.” (p.99). Every seven 

years he enslaves the African-Americans for his chain gang and he keeps each one of them for 

seven years and then releases. And thus, every seven years-the slave is exposed to losing his 

“song” in the words of the character Bynum in the play. The word “song” refers to many 

keywords, such as; identity, origin, spirit, satisfaction, etc. It is indeed a manifestation, a means  
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of expressing one’s own self that makes the world, simply the way Bynum points out “I used 

all myself in the making of that song. Then I was the song in the search for itself” (Wilson, 

2007, p. 9). As the individual song creates the world, it urges African Americans to reproduce 

their identity through remembering their past. What makes a historical transition with and leads 

them to search for their selves is the image of the movement of travelling. They can recover the 

song only if they are able to recover their past collectively, and the individual song guides each 

of them along the road in future. However, the anecdote by Jeremy brings to light that the 

recovery of “song” is not as easy as it might be supposed to be in the on-going threat of white 

racism. (Gayathri & Alagarasan, 2021) 

We actually start being introduced about Joe Turner by Bynum in the very late of the play. It’s 

quite possible to have a feeling of hearing Wilson’s voice while Bynum talks about Joe Turner. 

Especially through the dialogue between Bynum and Herald Loomis, we hear such a shocking 

reality from Bynum while they are discussing about the reason why Joe Turner catches them as 

slave.  

BYNUM: Joe Turner tell why he caught you? You ever asked him that?              

LOOMIS: … I asked one of them fellows one time why he catch niggers. He told me I was 

worthless. Worthless is something you throw away… So, I must got something he want. What I 

got? 

SETH: He just want you to do his work for him. That’s all. 

LOOMIS: I can look at him and see where he big and strong enough to do his own work. So it 

can’t be that… 

BYNUM: That ain’t hard to figure out. What he wanted was your song. He wanted to have that 

song to be his… (Wilson, 2007, p. 69) 

Moreover, Wilson spirits away the common belief of slavery which is what we all suppose, so 

does Seth, that it is for servant need and instead he turns the lights on, which aims to dispossess 

them of their identity and spiritual values by isolating them from their routine life.   

Bynum, as it is already mentioned that he is Wilson’s voice, is one of the first three characters 

including Seth and Bertha, who take place in the very beginning of the play. Wilson describes 

him as “giving the impression of always being in control of everything. Nothing ever bothers 

him. He seems to be lost in a world of his own making and to swallow any adversity or 

interference with his grand design.”  

A root worker delved deep into the history of the Blacks’ rituals, a conjure man having the 

knowledge of various cultural aspects of the Blacks, Bynum is the character by means of whom  
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Wilson maintains the discourse of African American cultural heritage and represents the 

spiritual world of them. Thus, he is the most special and significant character in the play who 

explores the Black heritage. (Bhalerao, 2016, p.421) 

Conjure is African American occultism. The term applies to an extensive area of magic, 

practices, and lore that includes healing, spells, and supernatural objects. Scholars of religion 

have been divided on the meaning of Conjure practices in African American life. Some 

interpreters have viewed occult beliefs as residual superstitions, the consequence of an 

incomplete Christianization of black Americans that began in slavery. Others have portrayed 

magical practices as enduring survivals of native African traditions: detached from their 

religious moorings, occult beliefs are seen to have provided the spiritual fodder by which 

bondspersons challenged slaveowner hegemony and retained a powerful ancestral heritage. 

(Chireau, 1997, p. 226) 

Bynum finds his “song” according to an apocalyptic experience he went through with the 

guidance of an ordinary man whom later he calls shiny man. All he needs now to find another 

shiny man to ensure that his song has been accepted before he dies and so he would complete 

his mission of life: “A man who done left his mark on life”. While his father has the healing 

song, Bynum chooses the Binding Song for the reason of seeing lots of people leaving each 

other. He fixes the broken relationships and binds people together but he is only the “Binder of 

What Clings…and can’t bind what don’t cling”. He helps people to achieve their self-

fulfillment by binding them to what they are in search of. 

 In addition, Bynum highly stresses the importance of the “song” during the whole play by 

mainly claiming that “Now, I can look at you Mr. Loomis, and see you a man who done forgot 

his song. Forgot how to sing it. A fellow forget that and he forget who he is. Forget how he’s 

supposed to mark down on life.” (Wilson, 2007, p. 67)  

With the figure of the character Seth, Wilson brings out another view of reflecting how the 

situations during the play is being criticized and evaluated. As it was already mentioned, this is 

a historical experience about migration from South America to North America by Wilson. 

However, not all characters are immigrants and one of those is Seth. He is a child of freed 

northern parents, and an African American man raised in city life having no firsthand 

experiences with his own root, rural life and, of course, slavery. That is the reason why he 

cannot really sympathize with his African residents and cannot make an understandable sense 

of their actual aim in his own right. 
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SETH: … These niggers keep on coming. Walking … riding … carrying their Bibles. That boy 

done carried a guitar all the way from North Carolina. What he gonna find out? What he gonna 

do with that guitar? This is the city. Niggers come up here from back woods … coming up here 

from the country carrying Bibles and guitars looking for freedom. (Wilson, 2007, p. 11) 

He believes, what these Southerner immigrants dream to have in the north will draw them in a 

devastating situation. Because they are rural folk, they have no idea about how things in urban 

life run and work. Although Wilson also views the migration to North is a mistake according 

to some of his interviews, he briefly put an explanation forward in the introduction of the play 

by claiming that it is an escape from being subjected in undersupplied life conditions and racial 

abuses, and an escape for self-awareness, self-empowerment. 

They arrive carrying Bibles and guitars, their pockets lined with dust and fresh hope, marked 

men and women seeking to scrape from the narrow, crooked cobbles and fiery blasts of the 

coke furnace a way of bludgeoning and shaping the malleable parts of themselves into a new 

identity as free men of definite and sincere worth.  (Wilson, 2007, p. 6)     

Before Jeremy Furlow takes place personally in the play, he is introduced within a few words 

by Seth Holly; “They got him down there in the jail. Getting drunk and acting a fool. He down 

there where he belong with all that foolishness.” (Wilson, 2007, p. 11). Jeremy, with this 

attitude, proofs in a way what Seth has supposed, on the troubles that the move to the North 

would bring forth for themselves. He is, compared to the others, traveling in a different direction 

searching for a bit of joy with his guitar singing in different places and making money to fulfill 

his desires in his life journey. Moreover, Jeremy is considered to be one of the obvious victims 

of this migration as he confronts with the racial discrimination actions or so to say “a rude 

awakening” in Seth’s words; such as, being fined two dollars by the police for nothing but just 

standing by the workmen’s Club to get his payment, and being fired from job for not obeying 

the “white fellow’s” extortion. 

JEREMY: Naw, they fired me. White fellow come by told me to give him fifty cents if I wanted 

keep working. Going around all the colored making them give him fifty cents to keep hold to 

their jobs. Them other fellows, they was giving it to him. I kept hold to mine and they fired me. 

(Wilson, 2007, p. 61) 

Later on, of this dialogue between Jeremy and Seth, Wilson demonstrates the difference 

between an assimilated north African American born and a south African American born and 

bred. In contrast to Jeremy, Seth acts like he gets used to such happenings and even he regards 

Jeremy’s reaction as quite stupid telling him “all it cost you is fifty cents” (Wilson, 2007, p.62).  
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However, to Jeremy, that costs much more than fifty cents, (rather than material cost, it is much 

more of moral cost) and he finds it non-sense that “He go around all the colored and he got ten 

dollars extra.” (p.62) 

Although every character experiences the impact of intolerance in one or another way, it is 

Jeremy who undergoes the deepest of discrimination and exploitation throughout the play. 

African Americans pay Rutherford Selig to find the lost African Americans whom Selig’s father 

relocates. That White police officers rasp Jeremy for money and that White people fire Jeremy 

upon his refusal to pay the employment fees shows the domination of the White and the 

hopelessness of African Americans. The fact that emulates that African Americans are still 

treated as a material rather than human beings is when Selig tries to get better price out of Seth 

for his labour. (Gayathri & Alagarasan, 2021, p.34) 

Herald Loomis, the one who is literally devastated by the circumstance, so to call “Joe Turner’s 

Come and Gone”. Joe Turner captures him for seven years for his chain gang in the middle of 

life enjoying his family with his newborn daughter. Due to the seven years of enslavement, 

Loomis loses his spirit of life, and forgets his identity feeling lost in his mind with no sense of 

life purpose. However, he knows one thing which will be the “starting place” of this odyssey 

and so he does nothing but only is in search of finding his wife. He thinks she will provide a 

beginning for him to find a world where he can fit in and a world where he can sing his “song”.  

Similar to Bynum’s apocalyptic experience, Loomis goes through a trance caused by Juba dance 

which “… is reminiscent of the Ring Shouts of the American slaves… should include some 

mention of the Holy Ghost”. The Holy Ghost seizes him and he begins to speak in tongues 

having a vision of bones people walking on the water. As Bynum had a similar revelation during 

his apocalyptic experience through his father’s spirit, he helps Loomis to articulate his vision. 

From the words Loomis saying in tongues, “They black, just like you and me. Ain’t no 

difference”, it can be inferred that these bones symbolize African slaves. Later on, the vision, 

Loomis sees they are covered with flesh on them after sinking down being washed out of the 

water -up to land and laying down waiting for him. Loomis knows he must reconnect with his 

African ancestors waiting up there to free his African spirit and to bless his spiritual liberty. 

However, try as he may, he cannot rise to join his ancestors. The door to salvation lies open, 

but he does not yet have the strength to walk through, to be united with the past, and to find his 

true place in this land.   

Witnessing Loomis’s revelation, Bynum begins to feel that he has come close enough to 

complete his mission of life, singing “Soon my work all be done”. Bynum is now more eager  
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to know about Loomis; he sings a song about Joe Turner which touches Loomis and drives him 

a bit angry and later asks the key question that is “You ever been to Johnstown, Herald Loomis”, 

because Johnstown is the place where Bynum has seen his “shiny man”, and he goes one more 

step further “I see you a man who done forget his song… That’s why I can tell you one of Joe 

Turner’s niggers. Cause you forgot how to sing your song”. Even though Loomis rejects this 

claim at first, not long after, he starts accepting his past revealing reproachfully what Joe Turner 

has done him. Now there left just one thing which will make him “know the world was still 

there”, ensure he has existed, lived somewhere in the world, and recall his perception of his real 

self which is buried in deep his subconscious so he could reconnect himself together and that is 

his wife to find. Finding his wife Loomis saying his last Good-bye, to his wife and also to the 

world, and in the verge of dying, he expresses his feelings of salvation “I’m standing! I’m 

standing! My legs stood up! I’m standing now!” which he couldn’t do beforehand during his 

Holy Ghost trance and so does Bynum accomplish his mission finding his shiny man: “Herald 

Loomis, you shinning! You shinning like a new money!”  

 

CONCLUSION 

Undoubtfully, the Great Migration of the 1910s and aftermath of slavery have left a lasting 

impact on many African Americans’ destiny. It caused them to lose their lovers, belongings, 

values, spirit and most importantly, their identities. With absence of all these elements, it forced 

them to take another journey, to be more precise, forced them to go on an odyssey to reproof 

their existence. Wilson, in Joe Turner’s Come and Gone, presents some examples of evidence 

to support the themes (discrimination, losing identity, other-directed destiny, new starting point 

of life) with the experiences demonstrated by different varieties of figures. With each figure of 

the play, as already mentioned in detail, Wilson makes his audience witness the brutal facts 

through which the African Americans walked. Just like Herald Loomis, all those African 

Americans should remember, face and accept their past and these brutal facts so that they can 

find their starting place of life rather than ending place. One can never make a full-start of a 

day without awareness of yesterday. To know the future, to know the past is necessary.  
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ÖZET 

Meyve ve sebze atıkları diğer atıklarla karşılaştırıldığında 40-50%’lik gibi çok yüksek bir israf 

oranına sahiptir. Meyve ve sebzeler çabuk bozulabilir ve raf ömürlerinin kısa olmasından dolayı 

büyük oranda kayıp verirler. Küresel açıdan meyve ve sebze atıklarının 10-20%’lik gibi bir 

kısmı çevre kirliliğine neden olan  çöp alanlarına  atılmaktadır. 1 metrik ton organik katı atığın 

doğal ayrışması, çevreye yaklaşık 90-140 m3 metan (CH4) ve 50-110 m3 karbondioksit (CO2) 

salmaktadır Meyve ve sebze atıkları besin maddeleri bakımından çok zengin  olduğundan 

atılmaları ekonomik olarak kayba neden olmaktadır. Günümüzde kaba ve konsantre yem 

fiyatlarında yaşanan artışlar, hayvan yetiştiricilerini ve sektör çalışanlarını alternatif yem 

hammaddelerini bulmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda, meyve ve sebze atıkları, ruminantlar için 

önemli bir yem kaynağı haline gelmiştir. Meyve ve sebze atıklarının hayvan yemi olarak 

kullanılması, 2050 için beklenen nüfus artışından kaynaklanan hayvansal protein talebinin 

karşılanmasında da yardımcı olabilir. Bu atıkların hayvan yemi olarak geri dönüştürülmesi, 

gıda-yem rekabetini azaltacak ve çevresel tehlikeleri en aza indirecektir. İçerdiği besin 

maddeleri, vitaminler, mineraller, lifler ve biyoaktif bileşikler meyve ve sebze atıklarına hayvan 

beslenmesi için değerli bir yem niteliğini kazandırmaktadır. Ayrıca hayvanların  sağlığı 

üzerinde olumsuz etkisi olmadığı için güvenle rasyonlara ilave edilebilmektedir. Ruminantlar 

dört bölümlü mideleri sayesinde selüloz ve hemiselüloz içeriği yüksek fakat yem değeri daha 

düşük hammaddeleri tüketebilirler ve yüksek nitelikli hayvansal ürüne dönüştürebilme 

yeteneğine sahiptirler. Ruminantların rasyonlarına meyve sebze atıklarının, endüstriyel yan 

ürünleri ve atıklarının ilave edilmesi ile  onların verimliliği sürdürülebilir, beslenmeleri 

ekonomik hale getirelebilir ve de ayrıca bu atıkların çevreye olan olumsuz etkileri azaltılabilir. 

Bu çalışmada; günümüzde ruminant beslemede kullanılan meyve ve sebze atıklarının, besin 

madde içerikleri ve ruminantların verimi üzerine etkilerine dair yapılmış çalışmalar hakkında 

özet bilgiler sunulması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Meyve, sebze, atık, besin değeri, hayvan besleme 
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FRUIT AND VEGETABLE WASTES AS AN ALTERNATIVE FEED RESOURCE IN 

ANIMAL NUTRITION 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Compared to other wastes, fruit and vegetable wastes have a very high waste rate of 40-50%. 

Fruits and vegetables are perishable and they lose a great deal due to their short shelf life. 

Globally, 10-20% of fruit and vegetable wastes are thrown into landfills that cause 

environmental pollution. The natural decomposition of 1 metric ton of organic solid waste 

releases approximately 90-140 m3 of methane (CH4) and 50-110 m3 of carbon dioxide (CO2) 

into the environment. Since fruit and vegetable wastes are very rich in nutrients, their disposal 

causes economic loss. Today, the increase in the prices of roughage and concentrated feed has 

led animal breeders and sector workers to find alternative feed raw materials. In this context, 

fruit and vegetable wastes have become an important feed source for ruminants. The use of fruit 

and vegetable waste as animal feed can also help meet the demand for animal protein from the 

expected population growth for 2050. Recycling these wastes as animal feed will reduce food-

feed competition and minimize environmental hazards. The nutrients, vitamins, minerals, fibers 

and bioactive compounds it contains make fruit and vegetable wastes a valuable feed for animal 

nutrition. In addition, since it does not have a negative effect on the health of animals, it can be 

safely added to the rations. Thanks to their four-compartment stomach, ruminants can consume 

raw materials with high cellulose and hemicellulose content but lower feed value and have the 

ability to convert them into high quality animal products. Adding fruit and vegetable wastes, 

industrial by-products and wastes to the rations of ruminants can maintain their productivity 

and make their diet economical, and also reduce the negative effects of these wastes on the 

environment. In this study; it is aimed to present summary information about the studies on the 

feed value and effects of fruit and vegetable wastes used in ruminant feeding on yield. 

 

Keywords: Fruit, vegetable, waste, nutritive value, animal nutrition 
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1.INTRODUCTION 

One of the most important problems of animal husbandry is the inability to meet the need for 

quality and cheap roughage. In order to increase profitability and efficiency in animal 

production, input costs must be minimized. This situation reveals the necessity of finding new 

alternative methods that will reduce feed costs. Today, the low production amount and product 

quality of feed raw materials and the increase in roughage and concentrate feed prices have led 

animal breeders and sector workers to find alternative feed raw materials. (FAO 2011; Özdüven 

et al., 2005). Compared to other wastes, fruit and vegetable wastes have a very high waste rate 

of 40-50%.  Fruits and vegetables are perishable and they lose a great deal due to their short 

shelf life.  Around the world, 10-20% of fruit and vegetable wastes are thrown into landfills, 

which cause environmental pollution (FAO 2011).  Fruit and vegetable wastes have become an 

important feed source for ruminants. The presence of nutrients, vitamins, minerals, fibers and 

bioactive compounds it contains make fruit and vegetable wastes a valuable feed for animal 

nutrition. Besides it can be added to livestock’s diet without any adverse effects on the animals 

(Angulo et al., 2012; Wadhwa et al., 2013; Das et al., 2019). 

 

2. CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIVE VALUE OF FRUIT AND         

VEGETABLE WASTES  

Fruit and vegetable waste as animal feed could be a solution to the feed shortage in developing 

countries (Das et al., 2018). Fruit and vegetable wastes consist of skin, seeds, peel and pulp 

containing valuable phytochemicals, dietary fibers, enzymes and vitamins. (Ahmadi et al., 

2020; Sahoo et al., 2021). They are also sources of protein, soluble sugar, and minerals. They 

can be used in animal feeding after drying or ensiled with poor-quality feed. (Khattak and 

Rahman, 2017). Chemical composition of some fruit and vegetable wastes (%DM) were given 

Table 1. 
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Table 1. Chemical composition of fruit and vegetable wastes (DM%) 

 DM OM CP EE Ash NDF ADF CEL 

Banana peels  9.4 88.9 8.1 6.2 11.1 35.8 25.3 18.2 

Muskmelon peels 12.6 85.1 9.5 5.8 14.9 59.3 35.7 14.8 

Watermelon peels 10.5 92.1 7.9 1.8 33.8 70.9 30.7 26.4 

Apple pomace 35.9 97.4 7.7 5.0 2.6 52.5 43.2      - 

Grape pomace  5.0 92.1 8.9-12.2 5.0-7.1 7.9 51.5-

58.0 

48.4-

52.6 

54.0 

Pineapple bran  9.9 96.5 4.6 1.5 3.5 73.0 37.0      - 

Tomato pomace  5.3 94.0 22.1   11.5 6.0 63.0 51.0 12.0 

Carrot pulp  9.5 92.5  7.2 1.8 7.2 24.0 20.0 15.3 

Citrus pulp   9.5 95.5 10.5 5.8 4.5 26.5 24.5 12.8 

Cauliflower leaves 13.0 86.4 17.0 4.2   13.7 27.5 19.4 15.2 

Cabbage leaves 10.0 84.2 19.9 2.6   15.8 33.7 22.6 13.7 

Baby corn husk 10.0 94.8 11.6 1.8 5.2 60.9 28.8 24.4 

Carrot 10.1 91.8  9.9 1.4 8.2  9.0   8.0  7.0 

Potato 12.0 95.2  9.5 0.4 4.8 -    - - 

Snow peas 11.5 94.8 23.2 1.0 5.2 23.1       14.4   21.6 
DM: dry matter; OM: organic matter;, CP: crude protein, EE: ether extracts; NDF: nötral detergent fiber;  

ADF:  acid detergent fiber; CEL: cellulose;  (Wadhwa et al. 2013) 

 

The nutritional content of fruit and vegetable wastes is the same as some commonly used feeds 

such as wheat bran and peanut straw. They contained 14-17% CP, 37-41% NDF, 63- 67% total 

digestible nutrients (TDN) and rumen degradability of 80-85% at 72 h of incubation, 

respectively (Das et al., 2018). 

The results of a lot of studies support the use of fruit and vegetable wastes as animal feed. 

Especially, cauliflower and cabbage are rich in proteins, macro- and microelements, and soluble 

sugars, and have good digestibility and dry matter intake. Fresh carrot contains 88% water, and 

in dry matter content 10% crude protein, up to 60% sugars, and high levels of vitamin C and β-

carotene (Wadhva et al., 2013). The richness in soluble sugars was constant throughout the 

year. Soluble sugars are an important source of energy, as they can be rapidly used. These 

sugars are fermented in the rumen to produce acetate and butyrate as main products (Van Soest 

1994; Tedesco et al.,2021) 

Macro and micro mineral composition of some fruit and vegetable wastes (%DM) were given 

Table 2 and Table3. The carbohydrate characteristics of and vegetable contributed to supporting 

recycling it as a feed ingredient for livestock. Fruit and vegetable wastes were rich in vitamins 

and minerals, which are important for animal health. In particular, it contains riboflavin (B2) 

and pantothenic acid (B5) among the water-soluble vitamins, and β-carotene among the fat-

soluble vitamins. They contain a lot of important minerals such as calcium, magnesium and  

 

486



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

potassium. In addition, significant amounts of micro minerals such as iron, zinc, copper, 

manganese were determined in the fruit and vegetable wastes (Tedesco et al., 2021).  

 

Table 2. Macro mineral composition of fruit and vegetable wastes (DM%) 

 Ca P Mg Na K S 

Banana peels 0.29 0.18 0.30 0.01 1.11 0.27 

Muskmelon peels 0.62 0.44 0.43 0.49 0.44 0.29 

Watermelon peels 0.47 0.43 0.36 0.21 0.74 0.18 

Apple pomace 0.20 0.14 0.09 0.04 0.73 0.07 

Grape pomace 0.61 0.06 0.10 0.09 0.62 - 

Pineapple bran 0.23 0.13 - - - - 

Tomato pomace 0.22 0.47 0.28 0.12 0.98 0.15 

Carrot pulp 0.42 0.23 0.17 1.00 0.45 0.22 

Citrus pulp 0.49 0.14 0.11 0.02 0.66 0.14 

Cauliflower leaves 2.17 0.34 0.44 0.39 0.60 0.56 

Cabbage leaves 2.38 0.23 0.68 0.43 0.44 0.68 

Carrot 0.40 0.35 0.20 1.04 2.80 0.17 

Potato 0.08 0.22 0.12 0.01 2.15 0.09 

Snow peas 0.39 0.48 0.22 0.04 1.80 - 

MTL   1.00   1.00  0.40     1.60     3.00      0.40 
MTL:  maxium tolerance limit. (Wadhwa et al. 2013) 

 

Table 2. Micro mineral composition of fruit and vegetable wastes (ppm) 

 Fe Cu Zn Mn Mo C 

Banana peels 2947.0 386.0 1138.0 522.0 3.3 6.0 

Muskmelon peels 226.0 54.4 40.0 20.40 2.5 6.0 

Watermelon peels 185.0 4.8 39.3 14.36 0.8 3.8 

Apple pomace 185.0 11.0 14.0 17 0.7 - 

Grape pomace   41.0 - 24.0 - - - 

Pineapple bran 561.0 - - - - - 

Tomato pomace 541.0 11.0 54.0 11.0 1.8 - 

Carrot pulp 1816.0 228.2 710.0 292.8 2.4 3.4 

Citrus pulp 893.0 138.6 430.0 0.02 0.5 27.3 

Cauliflower leaves 387.0 4.0 40.8 40.8 2.7 3.7 

Cabbage leaves 894.0 9.4 48.3 54.6 3.1 5.9 

Carrot 120.0 10.0 - 31.0 - - 

Potato 39.0 5.5 14.5 7.5 - - 

Snow peas 189.0 9.0 27.58 18.4 - - 

   1000    40  540 1000    10    10 
MTL:  maxium tolerance limit. (Wadhwa et al. 2013) 

 

İpçak et al (2011) determined that the silage they prepared with the addition of straw, molasses 

and wheat crushed to the vegetable and fruit wastes they collected from the market had positive 

effects on the silage lactic acid content and microbiological composition.  
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It has been reported that supplementing the rations of lactating cows with 1 kg of concentrated 

feed containing 18.0% fruit and  vegetable wastes per day also produces milk containing higher 

rates of a-linolenic acid and cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid. Using fruit and vegetable 

waste as a dietary ingredient for lactating Holstein cows, is no negative effect on milk yield. It 

also improves the quality of milk. This situation can be explained could due to some fruit and 

vegetables good source of a linolenic acid. Fruit and vegetable waste is a good alternative 

feedstuff to balance concentrate for high-yield lactating cows. Also It is reported that the 

inclusion of 6% to 18% in concentrated food depends on the preservation of nutritional balance 

(Angulo  et al., 2012). 

Kotsampasi et al., (2014) in their study on the use of silage of pomegranate waste remaining 

after fruit processing in lamb rations did not change the growth performance of lambs in the 

treatment group (240 g/kg) compared to the control group; They found that it increased the 

color and fat distribution of carcass fat, increased linoleic, α-linolenic acid, trans-10 and cis-12 

CLA compositions in intramuscular adipose tissue, and also found that total phenolic and 

antioxidant content were positive. 

Kasapidou et al (2015) stated that even small amounts of dried fruit and vegetable industry 

wastes have a positive effect thanks to the active ingredients they contain, and that these active 

ingredients are unsaturated fatty acids (tomato seeds), carotenoids (tomato peel, carrot peel, 

orange pulp), hesperidin (orange peel), polyphenols (apple peel/pulp, carrot peel, red beet, 

potato skin, olive pomace, grape pomace, peel, seed). 

Das et al., (2018) reported that 27.5% of processed vegetable waste had a negative effect on 

dry matter intake (DMI) in bulls, while an addition of 9.7% had no negative effect on dry matter 

intake and nutrient digestibility. In addition, Wadhwa and Bakshi (2013) report that processed 

vegetable wastes can be used at a rate of 2%-15% in the nutrition of farm animals. 

On the other hand, Nudda et al. (2019) in a study in which dried tomato pulp, dried grape 

pomace and dried myrtle fruit (murt) pulp were added to the rations of dairy sheep; the said 

dried by-products did not adversely affect the health of dairy sheep, low amount of tomatoes 

and grapes (100 g/animal/day); In their study where they added myrtle fruit pulp (75 

g/animal/day), they determined that dry matter intake (DMI) decreased, grape pomace 

increased milk yield, and tomato and myrtle fruit pulp decreased milk fat and milk protein. 
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Fruit and vegetable wastes provide anaerobic digestion, making the anaerobic fermentation of 

this waste profitable. Asquer et al. (2013) analysed the fruit and vegetable wastes from a market 

in Sardinia. They found that fruit and vegetable wastes can provide raw material balanced in 

macro- and micronutrients, which promotes anaerobic digestion. 

In their studies conducted to determine the feed value of some fruit and vegetable residues 

collected from the market by in vitro gas production method; Günal et al. (2017) found the dry 

matter content of the market residues to be low and the organic matter content to be high. In the 

study, it was determined that the organic matter content of leafy vegetables was lower than the 

leafless vegetables (P<0.05). They also determined that crude protein content of leafy 

vegetables was higher than fruits (P<0.05), and neutral detergent fiber (NDF) content was 

higher than other vegetables (P<0.05). The highest total gas production was found in potato and 

the lowest lettuce. Similarly, the degree of digestibility of organic matter (OMD) and metabolic 

energy (ME) content were found to be highest in potato and lowest in lettuce. It was determined 

that the OMD and ME contents of leafy vegetables were lower than other vegetables (P<0.05). 

Researchers report that market residues have a certain feed value according to the in vitro gas 

production technique, but their high moisture content should be taken into account in their 

transportation and use. 

In their study to determine the chemical composition and gas production values of root and 

tuber market wastes (potato, carrot, sugar beet, sweet potato, turnip, black carrot, radish and 

jerusalem artichoke); Kaya and Kamalak (2019) found that their net gas production amounts 

are between 65.74 and 84.66 ml, their metabolic energy content is between 11.86 and 14.07 MJ 

kg-1, their net methane production is between 8.29 ml and 11.49 ml, methane gas production 

is between 11.56 and 14.89%. and they found OMD contents between 79.69 and 93.66. 

Researchers also report that these materials, which are classified as waste, have enough 

nutrients to be used in animal nutrition, but due to the chemical compounds in the materials, 

attention should be paid to the amount of use. 

In a study on the use of potato waste silage in growing beef cattle, it was reported that the use 

of up to 27% of the ration dry matter (DM) did not increase methane production, and positively 

affected acid detergent fiber (ADF) digestion and nitrogen retention. In the same study, as a 

result of the use of silage made from potato industry wastes in the rations, body weight gain, 

dry matter consumption and feed efficiency did not change compared to the control group. An 

increase in C18:2 fatty acid composition was found in the carcass fat of beef cattle fed with 

potato silages (Pen et al., 2006). 
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Romero-Huelva et al. (2012) reported that feeding of complete feed blocks endowed with 

cucumber and tomato wastes reduced CH4 emissions by 29% in goats. 

Disposing of vegetable and fruit waste directly to landfills produces various greenhouse gases, 

primarily methane (CH4). Das et al. (2019) found that the annual CH4 emission from dumping 

these wastes to landfills is 0.49 Gg, but when recycled as ruminant animal feed, it reduces the 

CH4 emission from landfills to 0.43 Gg/year; in addition to the reduction caused by the 

biological degradation of environmental pollution, the use of these wastes as animal feed 

reduces greenhouse gas emissions from livestock. 

Fruit and vegetable wastes were digestible at rate of 80%, and this can be correlated to their 

richness in soluble carbohydrates with lower fiber contents. Mahyuddin (2008) also found a 

positive relationship of digestibility with water soluble components, and negative with the fiber 

components (lignin, NDF and ADF). This was evident with an increasedin vitro dry matter 

digestibility (IVDMD), in vitro organic matter digestibility (IVOMD), short chain fatty acid 

(SCFA) and propionate concentration at 10% addition of Fruit and vegetable wastes in hay-

based diet. Lee et al. (2003) found a linear relation of elevated water-soluble carbohydrate 

content in feeds with increased SCFA and propionate concentration. 

Sahoo et al. (2021) reported that, IVDMD, CH4 production and SCFA was nearly similar in 

fruit and vegetable wastes. The content of total gas production was increased by 2.3 and 2.6% 

with addition of 10% fruit and vegetable wastes in cenchrus and concentrate based mixed 

rations. IVDMD increased at 3.0 and 3.9% higher in fruit and vegetable wastes addition of 

diets, CH4 mL/g digestible dry matter was significantly reduced with fruit and vegetable wastes 

by 3.9 and 4.2% than control group. At the same time the same researchers determined the 

proportion of propionate was significantly enhanced by 16.1 and 19.9% with fruit and vegetable 

wastes addition. 

Additionally, these wastes contain large amount of preformed water which is of very  important 

in water scarce areas (Scano et al., 2014). Water is essential for the optimal functioning of the 

various metabolic processes of animals.  It also reduces the heat load. Animals meet their water 

requirement from three sources: drinking water, preformed water (feed water), and metabolic 

water resulting from nutrient catabolism. (Sharma et al., 2017).   
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Water from succulents feedstuffs is an important resource for animals in areas where access to 

drinking water is limited. It has been determined that there is a decrease of 21.78% and 13.92% 

in drinking water consumption by using fruit and vegetable wastes in ruminant feeding. (Sahoo 

et al., 2021). 

 

CONCLUSIONS 

Adding fruit and vegetable wastes, industrial by-products and wastes to the rations of ruminants 

can increase the productivity of ruminants and make feeding economical. Also reduce the 

negative effects of fruit and vegetable wastes on the environment. 
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რეზიუმე 

განახლებადი ენერგიების ათვისება ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია 

ევროკავშირისთვის. ის 2030 წლისთვის მიზნად ისახავს, რომ მის ფარგლებში 

მოხმარებული ენერგიის 40% განახლებადი ენერგიის წყაროებით იყოს 

გამომუშავებული. 2014 წელს საქართველომ ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო 

ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობის მესამე პაკეტთან ჰარმონიზაციის  

ვალდებულება. საინტერესოა, რა წინსვლა გამოიწვია ქვეყანაში ამ პროცესმა და 

რამდენად არის თანხვედრაში ჩვენი ენერგეტიკის სექტორის პოლიტიკა 

ენერგეტიკული გაერთიანების მოთხოვნებთან. კლიმატის ცვლილების პირობებში 

განსაკუთრებული ყურადღება ენერგეტიკის სექტორს ენიჭება. საქართველოში 

ენერგეტიკას, პირველი ადგილი უკავია იმ სექტორებს შორის, რომლებიც  

კლიმატზე ახდენს ზემოქმედებას. სათბურის აირების ემისიის შემცირებისთვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მზის ენერგიის ათვისება და მისი სისტემების 

მასშტაბური გამოყენება, რადგან მზე ენერგიის სუფთა წყაროდ მიიჩნევა. 

საქართველოს მზის ენერგიის ათვისებისთვის დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა, 
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რეალურად, ამ კუთხით ქვეყანაში მხოლოდ ფრაგმენტული პროექტები 

ხორციელდება და მოქალაქეების მცირე ჯგუფის ინდივიდუალური 

გადაწყვეტილებით აშენებული მზის მცირე სიმძლავრის ელექტრული სადგურები 

გვხვდება. სახელმწიფოს არ გააჩნია ენერგეტიკის სექტორის განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა, კონკრეტული პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა მზის ენერგიის 

ათვისების მიმართულებით. სტატიაში მოცემული კვლევა მიზნად ისახავს  მზის 

ელექტრული სადგურების შესაძლებლობების, მათი საჭიროებების კვლევასა და 

ენერგეტიკული პოლიტიკის კუთხით არსებული იმ პრობლემების 

იდენტიფიცირებას, რაც მზის ელექტროენერგეტიკის განვითარებას აფერხებს 

ქვეყანაში. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა მიზნობრივი სამუშაოები და აღებულ იქნა 

ინტერვიუები ყველა იმ უწყების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ენერგეტიკის 

სექტორში საქმიანობენ, ასევე, დამოუკიდებელ ექსპერტებთან, მზის სისტემების 

კომპანიების წარმომადგენლებსა და მზის მიკროსიმძლავრის 

ელექტროსადგურების მფლობელებთან. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ის საჭირო 

ღონისძიებები, რომელთა გატარება ხელს შეუწყობს მზის სისტემების ფართო 

გამოყენებას; ენერგიის განახლებადი წყაროების შესახებ ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის შემუშავებას; მზის ელექტროსადგურებისთვის გონივრული ტარიფის 

დადგენას; ქსელში ენერგიის სარეზერვო წყაროების შექმნას;  ბატარეიანი მზის 

სადგურების მშენებლობას; მზის ელექტრული სადგურების შესახებ სისტემატური 

კვლევებისა და საინფორმაციო კამპანიების წარმოებას. სტატიაზე მუშაობისას 

ჩამოვაყალიბეთ კვლევის მიზანი და ამოცანები: ენერგეტიკული გაერთიანების 

წინაშე აღებული ვალდებულებები და მათი შესრულების შეფასება;  სახელმწიფოს 

მიდგომებისა და მიმდინარე პოლიტიკის ანალიზი; მზის ელექტრული ენერგიის 

ათვისებასთან დაკავშირებით  საქართველოს მზის ელექტროენერგეტიკის 

(კომპანიების და სადგურების) შესწავლა; მზის სადგურების ხელშეწყობისთვის 

პოლიტიკის დონეზე განსახორციელებელი საჭირო რეფორმების იდენტიფიცირება. 

 

საკვანძო სიტყვები: კლიმატის ცვლილება, განახლებადი ენერგიის წყაროები, მზის 

ელექტროსადგურები, სათბური აირების ემისია. 
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SUMMARY 

Renewable energy is one of the top priorities for the EU. The EU aims by 2030 to generate 40% 

of the energy consumed within it from renewable energy sources. In 2014 Georgia undertook 

to harmonize with the third package of EU energy legislation under the Association Agreement. 

It is important and meaningful what progress this process has made in the country and to what 

extent our energy sector policy is in line with the requirements of the Energy Union. In the 

context of climate change, special attention is paid to the energy sector. In Georgia, energy 

ranks first among the sectors that affect the climate. The absorption of solar energy and the 

large-scale use of its systems are especially important for reducing greenhouse gas emissions, 

as the sun is considered a clean source of energy. Georgia has great potential for solar energy, 

however, in reality, only fragmentary projects are being implemented in the country in this area, 

and there are small solar power plants built by the individual decision of a small group of 

citizens. The state does not have a strategic plan for the development of the energy sector, a 
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specific policy and action plan for the use of solar energy. The purpose of the study presented 

in this article is to explore the capabilities of solar power plants, their needs and to identify the 

problems in terms of energy policy that hinder the development of solar electricity in the 

country. The study included a desk survey and interviews with representatives of all agencies 

working in the energy sector, as well as with independent experts, representatives of solar 

system companies, and owners of solar micropower plants. The study identified the necessary 

measures to be taken to facilitate the widespread use of solar systems: Develop a National 

Action Plan on Renewable Energy Sources; Establish a reasonable tariff for solar power plants; 

Develop backup energy sources in the network; Construct battery-powered solar stations; 

Conduct systematic surveys and information campaigns on solar power plants. While working 

on the article, we formulated the goals and objectives of the research: Commitments made to 

the Energy Union and evaluation of their fulfillment; Assessment of state approaches and 

current policies regarding the use of solar electricity; Study of Georgian solar power (companies 

and stations); Identify policy reforms needed to support solar stations. 

 

Keywords: Climate change, renewable energy sources, solar power plants, greenhouse gas 

emissions. 
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შესავალი 

მზის ენერგია-ეს არის მზის მიერ გამოსხივებული სინათლის ტალღა, რომელიც 

შეიძლება გარდაიქმნას სხვა ფორმის ენერგიებში, როგორიცაა მაგალითად, თბური 

და ელექტო ენერგიები.1  

დღეს მთელს მსოფლიოში, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა განახლებადი 

ენერგიის საკითხების შესწავლასა და მის მაქსიმალურ გამოყენებას. უფრო მეტიც, 

განვითარებული ქვეყნები სულ უფრო მეტ ინვესტიციებს დებენ დარგის 

წინსვლაში, რათა დანერგონ და ხელმისაწვდომი გახადონ ენერგიის განახლებადი 

წყაროების გამოყენება. საქართველოს ამ მხრივ, საკმაო პოტენციალი გააჩნია და 

შესაძლებელია ქვეყნის ენერგო ბალანსში განახლებადი ენერგიების წილი 

მაქსიმალურად იყოს ათვისებული და გამოყენებული. 

როგორ ვიყენებთ მზის ენერგიას? არსებობს მზის ენერგიის გამოყენების პასიური და 

აქტიური მეთოდები. პასიური გამოყენება ენერგიის ათვისებისთვის რაიმე 

სპეციალური ტექნოლოგიების არსებობის აუცილებლობას არ გულისხმობს. 

აღნიშნული პრინციპის მაგალითია კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო ანსამბლი ვარძია, 

12 იარუსად განლაგებული 600 ოთახი მზისგან მაქსიმალური განათებითა და 

გათბობით იყო უზრუნველყოფილი. 

მზის აქტიური გამოეყენება შესაბამისი ტექნოლოგიების დახმარებით არის 

შესაძლებელი. სპეციალური მოწყობილობების საშუალებით მზის ენერგია თბურ ან 

ელექტროენერგიად გარდაიქმნება. ეს მოწყობილობებია: მზის კოლექტორი - მზის 

წყალგამაცხელებელი, რომელიც გათბობისა და წყალმომარაგებისთვის 

გამოიყენება. 

 

 

                                                            
1 ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, (2019 წ).  22-24თებერვალი, ,,განახლებადი, არატრადიციული 

ენერგორესურსების მენეჯმენტი და მათი ათვისების პროგრამის დამუშავება საქართველოში“, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ,,მეცნიერება  პრაქტიკისა და განვითარებისათვის“. ბაქო, აზერბაიჯანი.[ გვ. 93-104] . 

ISSN: 2587-5000 
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მზის ელექტროსადგური - მზისგან ელექტროენერგიის მიღების საშუალებაა. 

არსებობს 2 ტიპის ელექტროსადგური: 

  1) მზის თბოელექტროსადგური - მზის ენერგიისგან ჯერ თბურ ენერგიას 

მიიღებენ, შემდეგ კი ელექტროენერგიად გარდაქმნიან.  

  2) ფოტოელექტროსადგური (PV) - სადაც მზის ენერგია პირდაპირ 

ელექტროენერგიად გარდაიქმნება. 

ძირითადი ნაწილი 

მზის ენერგიის გამოყენების მიხედვით მსოფლიოში ლიდერობენ: გერმანია, 

იტალია, აშშ, ჩინეთი და იაპონია.  მზის ენერგიის გამოყენება ყველაზე 

გავრცელებულია გერმანიაში. ქვეყნის ენერგიის 22% განახლებადი ენერგიის 

წყაროებისგან მიიღება, საიდანაც მეოთხედი მზის ენერგიაა. გერმანიის სამხრეთ 

ნაწილში, ბავარიაში, რომლის მოსახლეობაც 12.5 მილიონს შეადგენს, თითოეულ 

ოჯახს 3 მზის ფოტოგარდამქმნელი პანელი აქვს დამონტაჟებული.  ისეთ 

ღარიბ ქვეყნებში კი როგორიც აფრიკა, პოპულარული ხდება მზის ენერგიის იაფი 

და პრაქტიკული მოწყობილობების საშუალებით გამოყენება.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, (2019). 20-21 სექტემბერი.,, ენერგოეფექტურობა - ქვეყნის თანამედროვე 

განვითარების ქვაკუთხედი“, III საერთაშორისო კონფერენცია ,, თანამედროვე განვითარების  ეკონომიკური 

სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, [ გვ.54-56]. EISSN 2346-8203 
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ნახ.№1.მსოფლიო და მზის ენერგია; 

 

რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, აქ მზის ენერგიის სითბურ ენერგიად გარდაქმნის 

სამუშაოები დაიწყო გასული საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს და 50-იანი წლების 

დასაწყისში. 1950 წელს წარმატებით იქნა გამოყენებული გასათბობი 

ჰელიოდანადგარი, რომლის მარგი ქმედების კოეფიციენტი 45% იყო. 1955-1957 

წლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონში დადგმული იქნა 17 წყლის 

გამაცხელებელი ჰელიოდანადგარი, კოლექტორების საერთო ფართით – 1600 მ2. 

1959 წელს თბილისის ზოოვეტერინალური ინსტიტუტის ბაზაზე აგებული იქნა 

მზის სინათლის კონცენტრატორი, ინკუბატორში კვერცხების ჩალაგების წინ მათ 

დასასხივებლად.3 

საქართველოში ენერგეტიკას, მესამე ეროვნული შეტყობინების მიხედვით, 

პირველი ადგილი უკავია იმ სექტორებს შორის, რომლებიც კლიმატზე ახდენს 

ზემოქმედებას. ენერგოუსაფრთხოებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება  

 

სწორედაც, რომ მზის ენერგეტიკის განვითარებას შეუძლია. თუმცა, არსებობს 

გარკვეული ხელოვნური პოლიტიკური ბარიერები, სუსტი საკანონმდებლო 

ბაზა,აგრეთვე ისიც, რომ მზის ენერგიის შესახებ ქვეყანაში საკმარისი 

                                                            
3 ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა , (2020წ). 7-10 დეკემბერი. ,,საქართველოს ელექტროენერგეტიკული 

სექტორის განვითარების ანალიზი  და შუქ-ჩრდილები(შედეგები)”, II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები. და მათი გადაწყვეტის გზები", თბილისი, 

საქართველო, [ გვ. 80-84] SSN 1512 - 0120 
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კომპეტენციებისა და მზის სისტემების შესახებ ცნობადობის არარსებობა 

მნიშვნელოვნად ამცირებს მზის ენერგეტიკის განვითარებას.  

საქართველოს მზის ენერგიის ათვისებისთვის დიდი პოტენციალი აქვს. 

„გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით, მზის ეფექტური გამოსხივება 

საქართველოში საკმაოდ მაღალია. უმეტეს რაიონებში მზის ნათების წლიური 

ხანგრძლივობა 250-დან 280 დღემდე მერყეობს, რაც წელიწადში დაახლოებით 

1900÷2200 საათს შეადგენს. მზის  ენერგია საქართველოში შესაძლებლობას იძლევა 

მივიღოთ 40-500𝐶0 ტემპერატურის წყალი.4 

 

 

ნახ.№2. მზის პოტენციალი საქართველოში; 

 

თუ ასეთი პოტენციალი გააჩნია საქართველოს, რატომ არ არის ჩვენს ქვეყანაში მზის 

ენერგია უფრო ფართოდ გავრცელებული? ამას რამდენიმე მიზეზი გააჩნია: ერთ-ერთი  

 

არის რეგულაციები, რომლებიც მხოლოდ 2016 წელს შევიდა ძალაში (მანამდე 

ქვეყანაში სულ რამდენიმე ელექტროსადგური იყო დამონტაჟებული). 2016 წელს 

საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ენერგიის განახლებადი 

წყაროებიდან მიღების მიმართულებით და ნეტო-აღრიცხვის სისტემა დანერგა, 

რამაც ნებისმიერ მსურველს მისი ელექტროსადგურის ქსელში ჩართვის საშუალება 

მისცა. 

                                                            
4 ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიშკარიანი, ე. ფანცხავა.(2021). 10-12  February   ,,ენერგოეფექტურობა-ქვეყნის 

ენერგოდამოუკიდებლობის ზრდის უმნიშვნელო-ვანესი ფაქტორი”,international Scientific and Practcal 

Conference,,,The world of science and innovation” ,. Лондон, Великобритания. [ გვ.132-141]. ISBN 978-92-9472-197-6 
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შემდეგი სარეგულაციო ცვლილება 2020 წელს მოხდა, როცა ელექტროსადგურის 

დადგმული სიმძლავრე 100 კილოვატიდან 500 კილოვატამდე გაიზარდა.აგრეთვე 

დადგინდა, რომ სადგური და მოხმარების ობიექტი სხვადასხვა ლოკაციაზე 

შეიძლება ყოფილიყო. ამ ცვლილებების წყალობით, მხოლოდ 2020 წელს, 

ელექტროსადგურების რაოდენობა საქართველოში 40%-ით გაიზარდა.  

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩვენს ქვეყანას დღეს მზის ენერგიის მხოლოდ 0.2% 

აქვს ათვისებული. 2020 წლის დეკემბერში ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდამ 

დიდი ბიძგი მისცა იმას, რომ მოსახლეობამ და ბიზნესმა მზის ენერგიის 

გამოყენებაზე დაიწყო ფიქრი. ამ თვალსაზრისით მოთხოვნა ბოლო ექვსი თვის 

განმავლობაში ძალიან გაიზარდა. 

რამდენად შეუძლია ჩვენს ენერგოსისტემას 2%-ზე მეტის მიღება ელექტროსისტემის 

ქსელში? 

,,თუ დავინახეთ, რომ შესაძლებელია, მაშინ ეს ზღვარი აუცილებლად გაიზრდება. 

თუმცა მომავალში ასევე განიხილება ბატარეების დამონტაჟებაც. დღეისათვის 

საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს ნეტო-აღრიცხვის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც 

ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგიის შენახვა ხდება გამანაწილებელი 

კომპანიის ქსელში და ქსელიდან გამოყენების შემთხვევაში ელექტროენერგიის 

აღრიცხვა ხდება რევერსული მრიცხველით. იმ შემთხვევაში, თუ მნიშვნელოვნად 

გაიზრდება მზის ენერგიის ათვისება და გადაიტვირთება გამანაწილებელი ქსელი,  

 

შესაძლოა, რეგულაციის პირობა გახდეს ბატარეების დადგმაც, რომლებიც 

შეინახავს ელექტროენერგიას, დაიტენება დღის განმავლობაში და საღამოს 

მომხმარებელი ელექტროენერგიას ბატარეის საშუალებით გამოიყენებს“. - ამბობს 

სემეკის წევრი, მაია მელიქიძე. 

კომპანიების წარმომადგენლების თქმით, 2018 წლიდან საგრძნობლად გაიზარდა 

მზის პანელების მომხმარებელთა რაოდენობა და 2022 „წელს გვაქვს ისეთი 
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სიტუაცია, რომ 5-ჯერ მეტია მოთხოვნა, ვიდრე 2018 წელს. ხვალ-ზეგ ყველა 

დააყენებს. ეს არის გარდაუვალი“, - მზის სისტემების კომპანიის წარმომადგენელი.5 

საქართველოში ასევე ვხვდებით ქსელისგან დამოუკიდებელ, ავტონომიურ მზის 

ელექტრულ სადგურებს. ისინი ძირითადად მაღალმთიან და საზღვრისპირა 

სოფლებში გვხვდება. განსაკუთრებით პოპულარულია ეს სადგურები თუშეთში, 

რადგან ეს მხარე მოკლებულია ელექტრული ენერგიის ცენტრალური მიწოდების 

სიკეთეებს და ოჯახებს თავად უწევთ ზრუნვა ელექტროენერგიის სისტემების 

მოძიებაზე.  

                                                            
5 ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ჯიშკარიანი, ე. ფანცხავა. (2021). 14-15 march, ,,ენერგიის ცვალებადი 

განახლებადი და არატრადიციული წყაროები“, For being an active participant in VIII international Scientific and 

Practcal Conference,,,Actual trends of modern scientific research",MUNICH, [გვ.232-240]. ISBN 978-3-954753-02-4 
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ცხრილი№1. მზის ელექტროსადგურები საქართველოში; 

 

 

 

ნაშრომის მეთოდოლოგია 

სტატიაზე მუშაობისას ჩავატარეთ გაანგარიშება, თუ რა ჯდება მზის პანელების 

დამონტაჟება ერთი ოჯახის მაგლითზე. 

განვიხილეთ 5 კვტ სიმძლავრის სადგურის დამონტაჟების სქემა, რომელიც ჯდება 

$3,000-დან $5,000-მდე. სახურავზე დაგვჭირდება დაახლოებით 25-35 მ
2

 ფართობი, 

სანდო მომწოდებელი და გამოცდილი კომპანია, რომელიც პანელების სწორ 

მონტაჟსა და სისტემის გამართავს. ასეთი სიმძლავრის სისტემას შეუძლია 

წელიწადში 1,500 ლარამდე დანაზოგი მოგვცეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ 

ინვესტირებულ თანხას 6-9 წელიწადში უკან დავიბრუნებთ. ამასთან ერთად 

აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ დამონტაჟებული მზის ელექტროსადგური 25+ წლის 

განმავლობაში გამოიმუშავებს უფასო ენერგიას.  
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დასკვნა და რეკომენდაციები 

რადგანაც კვლევის მთავარ მიზანს სწორედაც, რომ მზის ელექტრული სადგურების 

შესაძლებლობების, მათი საჭიროებების კვლევასა და ენერგეტიკული პოლიტიკის 

კუთხით არსებული იმ პრობლემების იდენტიფიცირება წარმოადგენს, ჩვენი 

ქვეყნის მაგალითზე შეგვიძლია დავასკვნათ შემდეგი: 

 აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს ენერგეტიკის 

სტრატეგიული განვითარებისა და განახლებადი ენერგიის სამოქმედო გეგმები; 

 აუცილებელია ქვეყანაში მზის ენერგიის კუთხით კვლევების წარმოება და 

კომპეტენციების ამაღლება, რათა დაგროვდეს საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება 

ამ სფეროს განსავითარებლად; 

 უნდა დაიწყოს აქტიური და სისტემატური კამპანიები მზის სისტემების შესახებ 

ცნობიერების ასამაღლებლად, იქნება ეს გრძელვადიანი ტრენინგების ორგანიზება 

თუ მცირე საინფორმაციო ღონისძიებების წამოწყება. 

 სასურველია, რომ საბანკო სექტორმა დაიწყოს თავის დაკრედიტირების 

სისტემასთან მზის ტექნოლოგიებიც მიბმა, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობა ამ 

ტექნოლოგიისთვის განვადების გაკეთებას შეძლებს.6 

  

                                                            
6 ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, თ. კანაშვილი.(2022). ,, ევროპის „მწვანე შეთანხმება“  და მისი გავლენა 

საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორზე”, საერთაშორისო კონფერენცია ,, მწვანე შეთანხმება და მისი 

პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენა საქართველოზე“, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 

საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟურნალი:,,სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები“ N3, [39-52]. ISSN 2667-9892, 

DOI:https://doi.org/10.51895/VSS, უაკ(udc) 001.5 ს 75; 
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ლიტერატურა 

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, (2019 წ).  22-24თებერვალი, ,,განახლებადი, 

არატრადიციული ენერგორესურსების მენეჯმენტი და მათი ათვისების 

პროგრამის დამუშავება საქართველოში“, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ,,მეცნიერება  პრაქტიკისა და განვითარებისათვის“. ბაქო, 

აზერბაიჯანი.[ გვ. 93-104] . ISSN: 2587-5000  

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა, (2019). 20-21 სექტემბერი.,, ენერგოეფექტუ-

რობა - ქვეყნის თანამედროვე განვითარების ქვაკუთხედი“, III საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,თანამედროვე განვითარების  ეკონომიკური სამართლებრივი 

და სოციალური პრობლემები“, [ გვ.54-56]. EISSN 2346-8203  
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ÖZET 
Giriş: Covid-19 pandemisi, dünya genelinde altı milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine 

neden olan ve küresel çaplı bir sağlık sorunudur. Gebelik döneminde Covid-19 benzeri viral 

enfeksiyonların, yenidoğan ve plasenta histopatolojisi üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. 

Bazı viral enfeksiyonlar, villitise ve spontan düşüklere neden olmaktadır. Yeni doğan 

bebeklerde konjenital viral enfeksiyonlara bağlı olarak; multisistem organ hasarları, sepsis, 

çeşitli sakatlıklar ve ölüm görülebilmektedir. Bununla beraber, Covid-19 ile enfekte olmuş 

gebelerde, bu hastalığın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışmalar 

sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19’un plasenta histopatolojisi üzerindeki etkilerini, 

vimentin antikoru kullanarak göstermektir.  

Materyal ve Metot: Çalışmamızda, Covid-19 PCR testi pozitifken ölü doğum yapan bir 

gebenin plasentası, histopatolojik ve immünohistokimyasal yöntemlerle değerlendirildi. 

Plasentadan alınan kesitler, rutin hematoksilen-eozin boyama yöntemi ve vimentin primer 

antikorları kullanılarak boyandı. Elde edilen kesitler, ışık mikroskobu altında incelendi. 

 

Bulgular: Plasentanın histopatolojik incelemesinde; desidual hücrelerde dejenerasyon ve 

nekroz, koryonik villus dejenerasyonu, bazı villusların bağ dokusunda artış (stromal fibrozis), 

sinsityal düğümlerin sayısında artma ve konjesyon görüldü. İmmünohistokimyasal 
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değerlendirmenin neticesinde ise kök villusların stromal alanlarında ve koryonik villuslarda 

yoğun vimentin ekspresyonu gözlemlendi.  

Sonuç: Vimentin, mezenkimal hücrelerde yer alan önemli ara filament proteinlerinden olup, 

birçok dokuda eksprese olmaktadır. Vimentinin, dokuların yapısal bütünlüğünü koruduğu, 

hücre adezyonunda, göçünde ve sinyal iletiminde görev aldığı bilinmektedir. Bunların yanında 

vimentinin, immun sistemde de önemli işlevleri vardır. Yapılan çalışmalarda vimentinin, 

metastaz yapan tümörlerde ve preeklampsi vakalarında daha çok eksprese olduğu ortaya 

koyulmuştur. Benzer şekilde Covid-19’lu ölü doğum yapan gebenin plasentasının 

immunohistokimyasal incelemesinde, yoğun vimentin ekspresyonu görülmesi, bu hastalığın 

patogenezinde bu antikorların da kullanılabileceğini düşündürmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, ölü doğum, vimentin, plasenta 
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COVİD-19 WHO GAVE A STİLLBİRTH 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The Covid-19 pandemic is a global health problem that has killed more than six 

million people worldwide. It is known that viral infections such as Covid-19 during pregnancy 

have effects on newborn and placental histopathology. Some viral infections cause villitis and 

spontaneous abortions. Due to congenital viral infections in newborn babies; multisystem organ 

damage, sepsis, various disabilities, and death can be seen. However, studies revealing the 

effects of this disease on maternal and infant health in pregnant women infected with Covid-19 

are limited. The aim of this study is to show the effects of Covid-19 on placental histopathology 

using vimentin antibody.  

Materials and Methods: In our study, the placenta of a pregnant woman who had a stillbirth 

while the Covid-19 PCR test was positive was evaluated by histopathological and 

immunohistochemical methods. Sections taken from the placenta were stained using the routine 

hematoxylin-eosin staining method and vimentin primary antibodies. The resulting sections 

were examined under a light microscope. 

Results: In the histopathological examination of the placenta; Degeneration and necrosis in 

decidual cells, chorionic villus degeneration, an increase in the connective tissue of some villi 

(stromal fibrosis), an increase in the number of syncytial nodes, and congestion were observed. 

As a result of the immunohistochemical evaluation, intense vimentin expression was observed 

in the stromal areas of root villi and chorionic villi.  

Conclusion: Vimentin is one of the important intermediate filament proteins in mesenchymal 

cells and is expressed in many tissues. It is known that vimentin maintains the structural 

integrity of tissues, and is involved in cell adhesion, migration, and signal transduction. In 

addition to these, vimentin also has important functions in the immune system. Studies have 

shown that vimentin is more expressed in metastasizing tumors and preeclampsia cases. 

Similarly, the intense expression of vimentin in the immunohistochemical examination of the 

placenta of a pregnant woman who had a stillbirth with Covid-19 suggests that these antibodies 

can also be used in the pathogenesis of this disease. 

 

Keywords: Covid-19, stillbirth, vimentin, placenta  
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GİRİŞ 

Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, dünya çapında altı milyondan fazla kişinin 

hayatını kaybettiği küresel bir sağlık sorunudur (1). Semptomları titreme, öksürük, nezle, boğaz 

ağrısı, nefes almada zorluk, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishali içerir, ancak hastalığa hiçbir 

patognomonik bulgu eşlik etmez (2). Aşının geniş ölçekte kullanıma sunulmasına rağmen, 

kaynak tahsisindeki eşitsizlikler ve yeni mutantlar nedeniyle, Covid-19’un olumsuz etkileri 

halen devam etmektedir (3). 

Gebelik sırasında görülen viral enfeksiyonların yenidoğan ve plasental patolojisinde geniş bir 

etkisi vardır. Villitis ve spontan düşükler buna örnek verilebilir. Ayrıca, yenidoğanda konjenital 

viral enfeksiyonlardan dolayı multisistem organ hasarı, sepsis, yaşam boyu sakatlıklar ve ölüm 

meydana gelebilir (4). Bununla birlikte, enfekte gebe kadınları ve bebeklerini içeren klinik 

durumlar hakkında artan araştırmalara rağmen, COVID-19 ile gebelik arasındaki ilişkiyi 

destekleyen faktörler belirsizliğini korumaktadır (5). 

Gebe kadınların SARS-CoV-2 hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ve bunun da 

viral pnömoniye karşı daha fazla duyarlılığa yol açabileceği bildirilmiştir (6). Ayrıca, Covid-

19’lu gebelerin çoğunun ya asemptomatik ya da hafif hastalık durumlarına yakalanabileceğini 

ifade edilmiştir. Bunun yanında Covid 19’lu 43 gebelik vakasının yaklaşık %3'ü yoğun bakıma 

ihtiyaç duymuş ve perinatal ölüm ve erken doğum vakaları bildirilmiştir (7). Yapılan 

araştırmalar, ortaya çıkan yeni varyantların bir sonucu olarak Covid-19 hastalığının gebe 

kadınlar üzerinde önemli rahatsızlıklara neden olabileceğini, bunun yanında yeni doğan 

komplikasyonlarına yol açabileceğini ve gebeliğin istenmeyen bir şekilde sonuçlanmasına 

sebebiyet verebileceğini ortaya koymaktadır (8). 

Plasenta fetüsü enfeksiyondan koruyan bir katman görevi görmektedir. Bununla birlikte, 

annenin olumsuz ortamı, fetüsü enfeksiyondan koruma yeteneğini etkileyebilir (9). Gebelik 

sırasında oluşan plasenta, fetüsün karaciğer, kalp, böbrek ve akciğerlerine etki ederek anneden 

fetüse patojen bulaşmasına yol açabilir (10). COVID-19'un gebelikte plasental geçişi ve 

patolojisi üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. COVID-19 ile enfekte gebelerde 

çeşitli plasental anormalliklere neden olan bazı mekanizmalar tanımlansa da (11), bu konuda 

yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Vimentin, mezenkimal hücrelerde önemli bir ara 

filament proteinidir. Hücre ve dokuların yapısal bütünlüğünü korumadaki normal işlevinin yanı 

sıra hücre yapışması, göçü, sinyal iletimi, apoptoz ve bağışıklık savunmasında da önemli bir rol 

oynadığı bilinmektedir (12). Tüm doku tiplerinde yaygın olarak eksprese edilen vimentin, türler 

arasında yüksek derecede sekans homolojisi gösterir ve hücrenin mekanik ve yapısal 
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özelliklerinde korunmuş fizyolojik rollere sahiptir. Epitelden mezenkimal geçişe (EMT) 

yönelik bir belirteç olarak kullanılır. EMT, sitotrofoblastın ekstravillöz trofoblasta 

farklılaşmasının temel bir bileşenidir (13). Vimentin, epitelyal tümörlerde sıklıkla regüle edilir 

ve aşırı eksprese edildiğinde metastazı desteklemektedir (14). Ayrıca preeklampsi gibi 

rahatsızlıklarda, plasentada vimentin ekspresyonunun arttığı tespit edilmiştir (15). 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 testi pozitifken ölü doğum yapmış olan bir gebede, bu 

hastalığın plasenta üzerindeki histopatolojik ve immunohistokimyasal (vimentin primer 

antikoru) etkilerini göstermektir. 

 

MATERYAL ve METOT 

Covid-19 PCR testi pozitifken ölü doğum gerçekleştiren bir gebenin plasentası alındı ve rutin 

olarak uygulanan histolojik takip süreçlerinden geçirildikten sonra sıvı parafinin içerisine 

gömüldü. Ardından oda sıcaklığında bekletilerek katılaşması beklendi. Katılaşan dokulardan 

mikrotom aracılığı ile 5 μm kalınlığında kesitler alındı ve bu dokular boyama işlemi için hazır 

hale getirildi. Hazır hale getirilen dokular Hematoksilen & Eozin (H&E) ile boyandı. 

Rutin histolojik takip aşamalarından geçirilen dokulardan immünohistokimyasal boyama için 

5 µm kalınlığında kesitler alındı. Alınan kesitlere vimentin antikor boyamaları uygun görülen 

protokol yöntemlerine dikkat edilerek uygulandı. Ardından kesitler kapatıldı ve oda ısısında 

kurumaya bırakıldı. Hematoksilen & Eozin ve immünohistokimyasal boyamaların ardından 

elde edilen kesitler ışık mikroskobu vasıtasıyla incelendi ve değerlendirmeleri yapıldı.  

 

BULGULAR 

Histopatolojik Bulgular 

Hematoksilen Eozin ile boyanan plasenta dokularında yapılmış olan incelemenin neticesinde; 

desidual hücrelerde dejenerasyon ve nekroz, koryonik villus dejenerasyonu, stromal fibrozis, 

sinsityal düğümlerin sayısında artma, konjesyon ve vasküler yapılarda dilatasyon oluştuğu 

görüldü (Şekil 1A ve 1B). 
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Şekil 1. Covid-19’lu ölü doğum yapan gebenin plasentasının hematoksilen ve eosinle boyanması 

 

İmmünohistokimyasal Bulgular 

Yapılan immünohistokimyasal değerlendirmenin sonucunda, özellikle kök villusların stromal 

alanlarında yoğun vimentin ekspresyonu gözlendi. Ayrıca koryonik villuslarda da yoğun 

vimentin ekspresyonu tespit edildi (Şekil 2A ve 2B). 

 

 

 

Şekil 2. Covid-19’lu ölü doğum yapan gebenin plasentasında vimentin ekspresyonu 
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TARTIŞMA 

Doğumun gerçekleşmesi ile birlikte atılan plasenta son derece karmaşık bir organdır. Gebelik 

esnasında plasenta, fetüsün akciğerleri, bağırsakları, böbrekleri ve karaciğeri gibi davranır. 

Bunun yanında plasenta gerek maternal fizyolojiyi ve gerekse metabolizmayı düzenleyen, 

fetüsün gelişebilmesi için güvenli ve koruyucu bir ortam sağlayan son derece önemli bir 

endokrin organ şeklinde işlev görür. İnsan plasentası, organogenezin meydana geldiği ilk üç 

aylık dönem ile gebeliğin geri kalan kısmı arasında hem biçim hem de işlev açısından çok ciddi 

değişim ve dönüşüm geçirir (16). 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu, diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklı olarak sadece 

akciğerleri etkilemekle kalmaz. Bunun yanında bu enfeksiyonu şiddetli geçiren birçok hastada 

klasik solunum yolu enfeksiyonlarında görülen semptomların ve ateşin yanında kalp, böbrek, 

karaciğer, sindirim sistemi hastalıkları ve nörolojik bozukluklarla alakalı klinik semptomların 

da ortaya çıktığı görülebilmektedir (18).  

Covid-19 pozitif annelerin plasentalarında SARS-CoV-2'nin artan moleküler ve ultrastrüktürel 

etkileri olduğuna dair kanıtlara rastlanmıştır. Bununla birlikte yenidoğanlarda henüz virüs 

kaynaklı hastalıkların olup olmadığı net değildir (19). Çalışmamızda ise literatürle uyumlu  

olarak, plasentada; desidual hücrelerde dejenerasyon ve nekroz, koryonik villus dejenerasyonu, 

stromal fibrozis, sinsityal düğümlerin sayısında artma, konjesyon ve vasküler yapılarda 

dilatasyon oluştuğu görüldü. Bu durum Covid-19 enfeksiyonunun, plasenta üzerinde 

histopatolojik etkilere yol açabileceğini düşündürmektedir.  

Vimentin proteini, ara filament ailesinin önemli bir bileşenidir ve normal mezenkimal 

hücrelerde hemen her yerde eksprese edilir. Bunun yanında hücresel bütünlüğü koruduğu aynı 

zamanda strese karşı direnç sağladığı da bilinmektedir. Vimentinin başta, prostat kanseri, 

gastrointestinal tümörler, merkezi sinir sistemi tümörleri, meme kanseri, malign melanom ve 

akciğer kanseri gibi çeşitli epitel kanserlerinde ekspresyon oranının ciddi anlamda arttığı 

yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Vimentinin kanserlerin ilerlemesindeki rolü 

belirsizliğini korumakla birlikte birçok kanser türünde vimentinin aşırı ekspresyonu, tümörlerin 

hızlı büyümesi, istilası ve hastalığın prognozunun kötü olması ile ilişkilendirilmiştir. Vimentin 

son yıllarda epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) için de bir belirteç olarak kabul edilmektedir 

(20). Bunların yanında, vimentin ekspresyonu kanser metastazlarında olduğu gibi trofoblast 

invazyonunda da artış göstermektedir (21).  

Yapılan bir çalışmada vimentin ekspresyonunun preeklamptik gebelerde, sağlıklı gebelerden 

oluşan kontrol grubuna göre artış gösterdiği ve plasental kök villuslar ile birlikte damarların 
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etrafında konsantrik tabakalar halinde düzenlendiği gösterilmiştir (22). Başka bir çalışmada ise 

Hellp sendromlu plasentalardan alınan kesitlerde damar duvarları ile birlikte villus çevrelerinde 

fibrinoid nekrozda artış görülmüştür. Aynı vakalarda bu bulgularla birlikte intervillöz alanlarda 

vimentin ekspresyonunda artış da tespit edilmiştir (23). Çalişmamizda ise, Covid-19 pozitif 

olan gebenin plasentasında, kök villusların stromal alanlarında ve koryonik villuslarda yoğun 

vimentin ekspresyonu gözlendi. Bu durum vimentin ekspresyonunun, kanser, preeklampsi ve 

Hellp sendromu gibi hastalıklar yanında, Covid-19 patogenezinde de rolü olduğunu 

düşündürmektedir.  

 

SONUÇ 

Covid-19 enfeksiyonu, başta solunum yolu olmak üzere birçok organ ve sistemi etkileme ve 

histopatolojik durumların oluşmasına neden olmaktadır. Plasenta da birçok organ gibi Covid-

19 enfeksiyonundan etkilenmekte ve histopatolojik değişikliklere neden olmaktadır. Nitekim 

yapmış olduğumuz çalışma da bu durumu desteklemektedir. Bunun yanında birçok kanser 

türünde, şiddetli preeklempside ve Hellp sendromlu plasentalarda, vimentin ekspresyonunda 

artış olduğu gözlemlenmiştir. Benzer durumun Covid-19 hastalığı için de geçerli olması, bu 

hastalığın patogenezinde, vimentin ekspresyonunun rolü olduğunu düşündürmektedir.   

  

516



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

KAYNAKÇA 

Worldometers.info. www.worldometers.info/coronavirus. Accessed April 30, 2022 

Chen N, Zhou, M, Dong X, Qu J, Gong F, Han, Y, Zhang L. Epidemiological and clinical 

characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a 

descriptive study. The lancet, 2020; 395(10223), 507-513. 

Pereira, M., Dantas Damascena, A., Galvão Azevedo, L. M., de Almeida Oliveira, T., & da 

Mota Santana, J. Vitamin D deficiency aggravates COVID-19: systematic review and 

meta-analysis. Critical reviews in food science and nutrition, 2022; 62(5), 1308-1316 

Prochaska, E., Jang, M., & Burd, I. COVID‐19 in pregnancy: Placental and neonatal 

involvement. American journal of reproductive immunology, 2020; 84(5), e13306. 

Baud, D., Greub, G., Favre, G., Gengler, C., Jaton, K., Dubruc, E., & Pomar, L. Second-

trimester miscarriage in a pregnant woman with SARS-CoV-2 infection. Jama, 2020; 

323(21), 2198-2200. 

Bukowska-Ośko, I., Popiel, M., & Kowalczyk, P. The Immunological Role of the Placenta in 

SARS-CoV-2 Infection—Viral Transmission, Immune Regulation, and Lactoferrin 

Activity. International Journal of Molecular Sciences, 2021; 22(11), 5799. 

Breslin, N., Baptiste, C., Gyamfi-Bannerman, C., Miller, R., Martinez, R., Bernstein, K., ... & 

Goffman, D. Coronavirus disease 2019 infection among asymptomatic and 

symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated 

pair of New York City hospitals. American journal of obstetrics & gynecology 

MFM, 2020; 2(2), 100118.  

Zaigham M, Andersson O. Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: A systematic 

review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(7), 823-829. 

doi:10.1111/aogs.13867 

Sharps, M. C., Hayes, D. J., Lee, S., Zou, Z., Brady, C. A., Almoghrabi, Y, & Heazell, A. E. A 

structured review of placental morphology and histopathological lesions associated with 

SARS-CoV-2 infection. Placenta, 2020; 101, 13-29. 

 

 

 

517

https://www.worldometers.info/coronavirus


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

Shang, J., Wan, Y., Luo, C., Ye, G., Geng, Q., Auerbach, A, Li, F. Cell entry mechanisms of 

SARS-CoV-2. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020; 117(21), 

11727-11734. 

Patberg, E. T., Adams, T., Rekawek, P., Vahanian, S. A., Akerman, M., Hernandez, A., & 

Khullar, P. Coronavirus disease 2019 infection and placental histopathology in women 

delivering at term. American journal of obstetrics and gynecology, 2021; 224(4), 382-

e1. 

Ivaska, J., Pallari, H. M., Nevo, J., Eriksson, J. E. Novel functions of vimentin in cell adhesion, 

migration, and signaling. Experimental cell research, 2007; 313(10), 2050-2062. 

Mendez, M. G., Kojima, S. I., & Goldman, R. D. Vimentin induces changes in cell shape, 

motility, and adhesion during the epithelial to mesenchymal transition. The FASEB 

Journal, 2010; 24(6), 1838-1851. 

S. Wu, Y. Du, J. Beckford, H. Alachkar, Upregulation of the EMT marker vimentin is 

associated with poor clinical outcome in acute myeloid leukemia, J. Transl. Med. 16 

(2018) 1–9. 

Mary, S., Kulkarni, M. J., Mehendale, S. S., Joshi, S. R., & Giri, A. P. Differential accumulation 

of vimentin fragments in preeclamptic placenta. Cytoskeleton, 2017; 74(11), 420-425. 

Burton, G. J., & Jauniaux, E. What is the placenta?. American journal of obstetrics and 

gynecology, 2015; 213(4), S6-e1. 

Zaim, S., Chong, J. H., Sankaranarayanan, V., & Harky, A. COVID-19 and multiorgan 

response. Current problems in cardiology, 2020; 45(8), 100618. 

Wong, Y. P., Khong, T. Y., & Tan, G. C. The effects of COVID-19 on placenta and pregnancy: 

what do we know so far?. Diagnostics, 2021; 11(1), 94. 

Zaigham, M., & Andersson, O. Maternal and perinatal outcomes with COVID‐19: a systematic 

review of 108 pregnancies. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 2020; 99(7), 

823-829. 

Satelli, A., & Li, S. Vimentin in cancer and its potential as a molecular target for cancer 

therapy. Cellular and molecular life sciences, 2011; 68(18), 3033-3046. 

Voulgari, A., & Pintzas, A. Epithelial–mesenchymal transition in cancer metastasis: 

mechanisms, markers and strategies to overcome drug resistance in the 

clinic. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Cancer, 2009; 1796(2), 75-

90. 

518



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

İrtegün, S., Ağaçayak, E., & Deveci, E. Preeklamptik ve normotansif plasentalarda VEGF ve 

Vimentin ekspresyon düzeylerinin immunohistokimya ve Western Blot yöntemleri ile 

incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 2016; 43(3), 400-405. 

Sak, M. E., Deveci, E., Turgut, A. B. D. U. L. K. A. D. İ. R., Sak, S., Evsen, M. S., Gul, T., & 

Kalkanli, S. Placental expression of vimentin, desmin and ultrastructural changes in the 

villi in patients with HELLP syndrome. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci, 2013; 17(7), 

874-878. 

 

 

 

 

 

 

 

  

519



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

PERSPECTIVES OF BIOLOGICAL CONTROL TO THE MAİN PESTS IN 

GREENHOUSE FARMS OF GEORGIA 

 

 

 

Manana KAKHADZE 

NLE Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biocontrol 

laboratory, 240, Agmashenebeli Alley, Tbilisi 0591, Georgia 

E-mail: manana.kakhadze@agruni.edu.ge 

 

Tsisia CHKHUBİANİSHVİLİ 

NLE Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biocontrol 

laboratory, 240, Agmashenebeli Alley, Tbilisi 0591, Georgia 

 

Iatamze MALANİA 

NLE Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biocontrol 

laboratory, 240, Agmashenebeli Alley, Tbilisi 0591, Georgia 

 

Mariam CHUBİNİSHVİLİ 

NLE Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biocontrol 

laboratory, 240, Agmashenebeli Alley, Tbilisi 0591, Georgia 

 

 Rusudan SKHİRTLADZE 

NLE Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biocontrol 

laboratory, 240, Agmashenebeli Alley, Tbilisi 0591, Georgia 

 

 Irine RİZHAMADZE 

NLE Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biocontrol 

laboratory, 240, Agmashenebeli Alley, Tbilisi 0591, Georgia 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

At present the grate damage in greenhouse farms of Georgia causing the complex of pest insects  

- South American tomato moth, Tuta absoluta, American serpentine moth, Liriomyza sp., 

greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum and Western flower trips, Frankliniella 

occidentalis. This insects require the study of bioecology, search of natural biological agents 

numbers regulation and justification of control measures by using of the environmentally safe 

means. For today vegetable crops (cucumber, tomato) cultivation in Georgia in the greenhouse 

farms (≥500 ha) are gradually expanding and spectrum of plant insects increases. In this 

dynamic  process, the innovative researches related to agroecology in connection with different 

disciplines are studied at - Entomology - bioecology of main pests and compilation of 

phenology calendars, the search and use of local natural enemies - entomophages, Microbiology 

– isolation and investigations of pathogenic organisms, the use of local entomopathogenic 

nematodes (EPN), “Georgian strain”, Steinernema feltiae “Geo-nema”, testing of new 

generation biorational (Vertamectini Forte) and biotechnical means (Pheromone -TUTABS®, 
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yellow traps) by justifying of application technology. As a result, the use of chemical 

insecticides has been significantly reduced. The preliminary researches on using of different 

biological means (Parasitoid, Encarsia formosa and “Geo-nema”) have conducted (Skhirtladze, 

Rizhamadze, 2014). Further research to the above species will be conducted by using of 

generally accepted methods in plant biological and biotechnical control, insect pathology 

(Lednev at al., 2003; Grunder, 2005; Vincent et al., 2007). The mortality of tested larvae will 

be evaluated in laboratory (Abbot, 1925) and field conditions (Franz,1968; Puntener,1981). 

Dispersion analysis of experiments will performed (ANOVA©). The combined usage of 

revealing local natural agents and environmentally safe means will contributed significantly to 

the development of a complex protection scheme in greenhouse agrocenoses to further involved 

them at the Integrated Pest Management System (IPM), which guarantees the production of 

ecologically clean vegetable crops. 

 

Key words: Biological control, Biotechnical means, EPN. 
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INTRODUCTİON 

At present the grate damage in greenhouse farms of Georgia causing the complex of pest insects 

- South American tomato moth, Tuta absoluta, (Povolny) (Lepidoptera: Gelechiidae) and  the 

serpentine leaf miner, Liriomyza spp. (Burgess)(Diptera: Agromyzidae), greenhouse whitefly 

(GWF), Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Hemiptera: Aleyrodidae) and Western flower 

trips (WFT), Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Tripidae) (Fig.1, 2, 3, 4, 5).  

This insects require the study of bioecology, search of natural biological agents, their role in 

number regulation and justification of control measures by using of the environmentally safe 

means. For today vegetable crops (cucumber, tomato) cultivation in the Georgia in the 

greenhouse farms (≥500 ha) are gradually expanding and spectrum of plant insects increases. 

According to Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia observation 

data (internet sources), the T. absoluta and the Liriomyza spp., as new invasive pests have been 

added to the greenhouse pests’ lists (Chubinishvili et al., 2013). Total damage caused by this 

pests may reach to 60-80% (Kakhadze et. al. 2015; Chubinishvili et. al. 2015). Among all 

control measures, the natural biological agents are considered as one of the important  

 

 

 

 

 

 

 

 

components in the integrated protection of closed ground agro ecosystem. They make a definite 

contribution to the development of agricultural crop systems, namely in agro-ecological 

rehabilitation in closed ground. 
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Fig.1.Tuta absoluta,   Fig. 2.  Liriomyza spp.  damaged tomato leaves (Mtskheta) 

 

Fig.3. GWF,      Fig.4. WFT- nymphs damaged cucumber plant leaves (Mtskheta) 

   

MATERİAL AND METHODS 

The experiments were conducted in the stationary plot, in private greenhouse farms, vill. 

Misaktsieli (Mtskheta, Eastern Georgia) on tomatoes (sorts -"Rose Pinkinikum", “Big-Bef”) 

and cucumber plants (sorts “Mukhranuli”, “Shusha” (250-300 sq.m). There are two periods of 

growing for vegetable crops, spring and fall rotation. Preparatory works carry out during winter 

and summer (middle) seasons.  The population density of target insects was determined by 

using of biotechnical means, pheromone TUTABS® for T.absoluta  and yellow sticky traps for  

GWF,  and  for WFT especially the color blue card material,  1–2 traps 50–100 m2, for the 

signalization and monitoring on the stationary area. Determination of phytosanitary state in 

greenhouses was conducted by a bull system.   The average density of the species was 

determined on the 50 plants, a sample of 50 leaves taken from model plants, using binocular. 

To count the plant damage it was used the following scale: 0-healthy plants; 1-damaged 10% 

of the plant mass; 2-damaged 10-25%; 3-damaged 25-50%; 4-damaged 50-75%. According to 

the degree of damage they were divided into four groups: 1.Slightly damaged – few leaves; 

2.Medium damage - 25% of leaves; 3.Severe damage - more than 50% of  leaves; 4.  Control - 

clean (Dospekhov, 1979). The natural enemy of GWF, specialized parasitoid, Encarsia formosa 

Gahan. was artificial propagated in the laboratory and used in the greenhouse by using of 

generally accepted methods (Canas, 2007; Begliarov et al., 1982). The bio-formulation -"Geo-

nema”, entomopathogenic nematode (EPN) based on infective initial of Steinernema feltiae, 

local “Georgian strain” (25 billion IJs/ha) was used, which invasive ability was determinate 

according to the techniques accepted in insect nematology (COST 819, Ed. Grunder, 2005;  

Stock,Vanderberg, 2009). The new generation bio rational formulation Vertamectini Forte 50 

WG – Vertamectin Forte mixture (Avemectin B1a & Avermectin B1b), was tested to GWF, 
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WFT, T. absoluta  and  Liriomyza spp. The biological efficiency (B.E.) was evaluated by 

appropriate methods (Franz, 1968; Puntener,1981). Dispersion analysis of experiments will 

performed (ANOVA©). 

 

RESULTS AND DISCUSSION       

Agricultural University of Georgia, Kanchaveli Institute of Plant Protection, Biological Control 

Laboratory has a long term experience to study impacts of biological means toward main plant 

pests for development   integrated pest management (IPM) system in different agrocenoses, 

mainly in greenhouse. 

Accurate monitoring is the corner stone of any allowing to detect pest invasion,  spread and 

make decisions on the actions needed to protect crops. Pheromone trapping allows accurate and 

effective monitoring (ENV/JM/MONO, 2017). The 

biotechnical means take important place in practice for number 

regulation of this pests. Pheromone TUTABS®  for T.absoluta  

and yellow color sticky cards for  GWF (Cabello, et al., 2012)  

and  for WFT-  the blue color sticky cards (Vernon, Gillespie 

1990, Roditakis et al. 2001), they were used in the model plot 

in private greenhouse farms, vill. Misaktsieli (Mtskheta, 

Eastern Georgia) (Fig.5), for the signalization and monitoring for the main pests – GWF, WFT, 

T.absoluta & Liriomyza spp.   

              

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Pheromone -TUTABS®, yellow traps & color blue card in the model plot vill. Misaktsieli 

(Mtskheta) 

 

In the results of investigations the average density for T.absoluta was (45±4 individuals/plant), 

about 10–12 generations per year (Chubinishvili et al., 2015). As for Liriomyza spp. the unit 

form was marked in the stationary plot, generally, T. absoluta and Liriomyza spp. the biological 

cycle develops almost simultaneously (Table 1). For the GWF (42±6 individuals/plant), about 
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9 generations per year (Skhirtladze, Rizhamadze, 2009)  and  for the WFT was 20±5 

(individuals/plant) up to about 13 -15 generations per year (Lublinkhof & Foster,1977). The 

natural enemy of GWF, specialized   parasitoid, Encarsia  at 1960 was introduced from Canada 

in Georgia (Batumi, Bio laboratory).  The artificial propagation and colonization was carried 

out in Biological Control Laboratory. The long-term observations on the interaction between 

the GWF and parasitoid Encarsia mainly on vegetables (tomatoes, cucumbers) and ornamental 

cultures (fuchsia, common privet, decorative pomegranate) were carried out in the closed and 

open ground conditions (Iasnosh, Skihirtladze,1995). The efficiency of parasitic insect greatly 

depends on their host insect search ability features which have practical significance (Fig.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Specialized parasitoid of  GWF - Encarsia formosa on tomato leaves (Mtskheta) 

In the results of observations the phenology calendars were compiled. Table 1. 

 

Table 1. The phenology calendars T. absoluta  &  Liriomyza spp.  generations 

T. 

absoluta  

&Liriom

yza spp.   

April May June July August Septemb

er 

October Novemb

er 

March 

I I

I 

II

I 

I I

I 

II

I 

I I

I 

II

I 

I I

I 

II

I 

I I

I 

II

I 

I I

I 

II

I 

I I

I 

II

I 

I I

I 

II

I 

I .

0 

.

0 

.0                      

II                         

III                         

IV                         

V                         

VI                         

VII                         

VIII                         

IX                         

X                         

XI                         

XII                     .0 .

0 

.

0 

.0 

 

Optional Symbols:        ∙  Egg;     0  Pupa;               Durations of one generation;      ∎   Overwintering imago 
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As the results of investigations it was revealed that the concentration of GWF occurs on the top 

tier of plant, but parasitoid Encarsia is more active on middle and lower tiers of plant. The 

Encarsia colonization optimal norm to GWH is host-parasitoid comparison 2:1 and 5:1 (by 

imago),  10-14 days interval at the beginning of the insect multiplication in closed ground farms, 

the results are presented (Fig.7). 

 

Fig. 7. Development of GWF and its parasitoid Encarsia   scheme according to the months in the 

greenhouse 

 

 

 

Conditional signs:             GWF  -                Encarsia formosa  - 
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The B.E. consists 70-75 %, the  Encarsia continues to regulate the amount of GWF during the 

growing season (spring-summer) in the production process of vegetable crops.  

The bio-formulation EPN possess many key attributes for biological control including a broad 

pest range, high virulence, great ability for host seeking, ease for mass production and safety. 

The study was conducted to GWH   parasitoid   Encarsia   and bio-formulation - "Geo-nema", 

registered in Georgia 2015 (Certificate # 2110). The total efficiency of nematode bio-

formulation (1.25 billion IJs/ha) for target insect T. absoluta averaged ranged 53.3 - 63.5% 

during the vegetation period and to the WFT – 36.5-44.9%. 

The new generation bio rational preparation Vertamectini Forte  50 WG was used against 

greenhouse main pests - GWF,  WFT, T. absoluta & Liriomyza spp.  The maximum period of 

protective action after treatment was 14-20 days. The preparation effectivity depends on their 

doses, the type and density of insect’s population in closed ground. The experimental scheme 

envisages 2-time treatment of insect’s larvae – first and second generations on tomato and 

cucumber plants, during the vegetation period. The preparation is compatible with other classes 

of insecticides and phytotoxicity is not observed at the recommended doses. The rate of 

application 50 ml/ha (0.05 %) against greenhouse main pests - GWF, WFT, T. absoluta & 

Liriomyza sp.  was recommended.  Vertamectin Forte 50 WG does not have the ability to act 

quickly, because but after treatment of plants, the insects quickly are paralyzed.  

The results of experiments are significant, because the natural action of parasitoid  Encarsia  

preserved and the indicators B.E. achieved 61-1 63.5%  and  the action of Vertamectin Forte 

50 WG on all of them B.E. high rates were 90.8-96.9% observed (Fig.8). 
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Fig. 8. Results of action Vertamectin Forte 50 WG in the greenhouse 

 

 

This is caused by the action of a natural highly specific neurotoxin containing, which enters in 

the insects body through the gut or by contact and after 3-5 days later the larvae mortality was 

recorded.   It was revealed, that treatment with formulation was significantly higher   after   5th, 

to 10th days.   The Vertamectini Forte 50 WG - new generation bio rational preparation, can 

regulate  

 

the first and second instars larvae, while the third and fourth instars of larvae inhabit the tissue 

of plant leaves, or fruits, when it is practically impossible to protect plants from T. absoluta 

(Poe, 1973).  

 

CONCLUSİON 

In view of all the mentioned above, this developed plant protection technology is the 

constituent part of plant complex protection, which is important component for integrated pest 

management system (IPM) in closed ground agrocenoses. 
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ABSTRACT 

Asejire Lake receives agrochemicals from surrounding farmlands and untreated wastes from 

household. Pesticides such as organochlorines are not only used in agriculture, but also in 

public health for the control of malaria vector. Bisphenol A (BPA) is a monomer used in the 

production of polycarbonate and non-polymer additives. Organochlorine pesticides (OCPs) 

and BPA in aquatic environment can bio-accumulate in fish tissue via the food chain and 

transfer to human. This study was carried out to determine the levels of OCPs and BPA residues 

in Chrysichthys nigrodigitatus from Asejire Lake in Ibadan, Nigeria. Chrysichthys 

nigrodigitatus is one of the abundant species in Asejire Lake and constitutes a significant part 

of the diet of residents of Oyo State, Nigeria. Twenty samples of C. nigrodigitatus were 

procured from the fishermen at the shore of the Lake in wet and dry seasons. They were 

identified using Identification guide to freshwater fish in Nigeria. Fish samples were wrapped 

with aluminium foil, labelled, placed in cooler containing ice and transported to the laboratory. 

The muscles of the fish were removed; extraction and clean up were carried out following 

standard procedures. Analysis was done using Agilent Technologies 7890A Gas 

Chromatograph with Mass Selective Detector. A total of 15 organochlorines namely; alpha-

HCH, beta-HCH, gamma–HCH, heptachlor, aldrin, heptachlor epoxide, endosulphan I, p,p′-

DDE, dieldrin, endrin,  endosulphan II, p,p′DDD, endrin aldehyde, p,p′- DDT, and 

methoxychlor were analyzed. The total mean concentrations of Organochlorine pesticides 

(OCPs) and Bisphenol A (BPA) residues ranged from 5.52±1.86ng/g (wet) to 15.11±4.52ng/g 

(dry); 0.02±0.01ng/g (wet) to 0.05±0.01ng/g (dry) seasons respectively. BPA residue in dry 

season was above the recommended value (0.04ng/g) of European Food Safety and Authority. 

The levels of OCP residues in the fish samples were above the Maximum Residue Limits as 

recommended by FAO/WHO. Therefore, the use of pesticides within the study area must be 

controlled and effective methods of waste disposal should be adopted with regular monitoring 

of Organochlorine pesticide and BPA in Asejire Lake. 

 

Key words: Monitoring, Fish, Pollution, Aquatic ecosystem 
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INTRODUCTION  

Anthropogenic activities such as farming, industry, urbanization have led to the pollution of 

water bodies globally. Asejire Lake is one of the lakes in Southwestern Nigeria facing pollution 

problems and has been reported to contain contaminants from domestic wastes and 

agrochemicals from surrounding farmlands (Jenyo-Oni and Oladele, 2016). Aquatic pollution 

is the direct or indirect introduction of harmful substances or products into the aquatic 

environment which is of great concern and has continual challenge in developing countries due 

to the deleterious effects it poses on living organisms (Bashir et al., 2020). Water bodies are 

rendered unsuitable when pollutants, whether solid or chemicals from industrial wastes are 

discharged into the aquatic environment (Bhat et al., 2017).  

There has been a focus on harmful organic chemicals, mostly of anthropogenic origin 

commonly classified as Persistent Organic Pollutants (POPs). These POPs are carbon-based 

organic chemicals that are persistent, bio-accumulative and have long-range transport potential 

(El-Shahawi et al., 2010). They include; Pesticides e.g. Organochlorine pesticides (OCPs) and 

by-products of industrial processes such as Bisphenol A (BPA) (Guo et al., 2019). Among the 

various POPs, organochlorine pesticides (OCPs) have history of use in large amounts in Africa, 

and their presence in food items has been reported (Babayemi et al., 2016).  

Chlorinated organic pesticides are stable in fresh and salt water, and are resistant to photo 

degradation (Abbassy et al., 2021). They disappear from water through secondary mechanisms 

such as, adsorption on sediment, biological breakdown by microflora and fauna, and absorption 

by fish through gills, skin and feeding. They are poorly hydrolyzed and slowly biodegraded in 

the environment. Organochlorine pesticides are highly stable under different environmental 

conditions and their persistent nature has chronic adverse effects on wildlife and humans 

(Jobling and Tyler, 2003). 

Bisphenol A (BPA) is an industrial chemical that has been widely used in the production of 

polycarbonate plastics and epoxy resins (Kang et al., 2006).  BPAs are micro-plastics of special 

concern because of their small sizes which makes them similar to prey items that can easily be 

ingested by a wide range of organisms (Ory et al., 2017; Lehtiniemi et al., 2018). The aquatic 

ecosystems are continuously exposed to BPA via urban sewage and landfill leachates, 

negatively impacting the health of aquatic organisms (Gallo et al., 2018; Schrank et al., 2019). 

The  
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detrimental effects on aquatic animals have raised great concern (Huang et al., 2012) as its 

toxicity has been noted to affect fish population, and their behaviours (Hayashi et al., 2015). It 

has drawn global attention in recent years due to its ability to interfere with the functioning of 

endocrine systems (Patisaul and Adewale, 2009). 

Fish play an important role in the trophic web and could bioaccumulate the toxic substances 

such as organochlorines and bisphenol A (BPA) even at low concentrations (Cossins and 

Crawford, 2005). The uptake of these pollutants in fish is directly from water via gill and skin, 

and indirectly from diet (Sfakianakis et al., 2015). The accumulated pollutants in fish indicate 

not only for the environment but also for the transfer of pollutants through the trophic web 

(Williams, 2013). Chrysichthys nigrodigitatus was selected for this study on the basis of 

availability, easy capture and identification. Thus, this study was carried out to determine the 

concentration of Organochlorine Pesticides and Bisphenol A residues in Chrysichthys 

nigrodigitatus at Asejire Lake. 

 

METHODOLOGY 

Study Area 

Asejire water dam (Figure 1), which is a man-made dam was constructed in 1972 on the Osun 

River in Egbeda Local Government Area of Oyo State, Southwest Nigeria. River Osun is one 

of the series of West African rivers which do not drain into Niger system but discharge into 

coastal lagoons and creeks bordering the Atlantic Ocean (Omoike, 2004). Ogunleye (1982) 

reported that Osun River was dammed at Asejire for the purpose of providing potable water to 

Asejire and Osegere water treatment plants in Ibadan metropolis and its surrounding 

communities. Although it was created for the provision of potable water, some ancillary 

benefits such as fishing activities have also emerged (Asibor, 2008). Ipinmoroti (2013) 

described Asejire Lake as Tilapia and Chrysichthys fisheries owing to their dominant 

population. 

Sample Collection  

Five fresh samples (per month) of Chrysichthys nigrodigitatus were obtained from artisanal 

fishermen at Asejire Lake in the months of December (2019), February (2020), June and July, 

2020. December and February represent dry season while June and July represent wet season. 

The fish samples were identified using key guides of Olaosebikan and Raji (2013). All samples 

were  
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wrapped in a clean aluminum foil, packed and labelled, then placed in a cooler box. These 

samples were transported to the laboratory at University of Ibadan where they were preserved 

by refrigeration prior to analysis. 

The fish samples were weighed fresh using a Camry Digital Sensitive scale to the nearest 0.1g. 

The total and standard lengths were measured to the nearest 0.1cm using a measuring board of 

1-50cm (range). 

Extraction of Organochlorine pesticides Fish Samples 

5g of homogenized fish sample was weighed into a beaker and 25mL of a mixture of acetone 

and hexane (1:1) was added. The beaker was sonicated for 10min in an ultrasonic bath and the 

extract was transferred to another beaker. The extraction was repeated with 10mL of the solvent 

mixture. The extracts were combined, concentrated to about 2.0mL 

Clean up of the Extract 

Clean-up of the extracts was done with a column chromatography loaded with silica gel, glass 

wool and anhydrous sodium sulphate and then eluted with 5mL of hexane. The purified extracts 

were then re-constituted in 2mL hexane. 
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Figure 1: Asejire Lake. 

Source: Department of Geography, University of Ibadan, 2020
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Extraction of Bisphenol A from Fish Samples 

3g of homogenized sample was weighed into a beaker, 5ml of hexane and 10ml of acetonitrile 

was added. The sample was sonicated for 10 minutes in an ultrasonic bath and the extract was 

transferred to another beaker. The supernatant on the sample was decanted. The extraction was 

done twice; the extracts were combined and concentrated to about 2.0ml.  

Extract clean-up procedure 

Clean-up of the extracts was done with a glass syringe loaded with silica gel, glass wool and 

anhydrous sodium sulphate, and then eluted with 5ml of hexane. The purified extracts were 

then re-constituted in 1ml hexane.  

Derivatization of the extract 

1ml each of the extract was transferred to 10ml centrifuge tubes, 20μl of 5% K2CO3 solution 

was added until pH≥10.50μl of tetrachloroethylene. 125μl of acetic anhydride and 4ml of 

deionized water were further added. The tubes were shaken for 1 minute and centrifuged at 

3,500rpm for 2 minutes. 50μl of organic solvent phase was transferred to a vial and made up to 

1000μl with n-hexane. 1μl of the extract was injected into the GC–MS system (Agilent 

Technologies 7890A equipped with 5975 MSD). 

The temperature of the injector operating in splitless mode was 280˚C. Helium gas was used as 

the carrier gas at a constant flow rate of 1.8ml/min. The injection volume was 1.0μl. For the 

oven temperature programme, the MS transfer line was held at 280˚C and quantitation was 

based on calibration with standard analytes using the mass spectrometric parameters (SIM 

mode). 

Statistical analysis  

Data collected were statistically analyzed by one-way analysis of variance for tissue samples. 

All data were subjected to statistical analysis using statistical package for social science (SPSS 

20) software. A probability of P<0.05 was considered statistically significant. 

 

RESULTS 

Length and weight measurement of Chrysichthys nigrodigitatus collected during the sampling 

period is presented in table 1.  The seasonal mean total length, mean standard length and mean 

weight of Chrysichthys nigrodigitatus were recorded as follow; 24.79±1.76cm, 18.97±1.53cm 

and 117.00±7.68g for wet season; 21.48±2.13cm, 16.76±1.60cm and 176.80±23.75g for dry 

season respectively. 
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Table 1: Length and Weight measurement of Chrysichthys nigrodigitatus from Asejire Lake 

Season Total Length (cm) Standard Length (cm) Weight (gram) 

Wet  

Dry  

24.79±1.76 

21.48±2.13 

18.97±1.53 

16.76±1.60 

 117.00±7.68 

176.80±23.75 

 

A total of 15 OCP residues namely; alpha-HCH, beta-HCH, gamma–HCH, heptachlor, aldrin, 

heptachlor epoxide, endosulphan I, p,p′-DDE, dieldrin, endrin,  endosulphan II, p,p′-DDD, 

endrin aldehyde, p,p′- DDT, and methoxychlor were analyzed in the samples (Table 2). The 

result obtained in the wet season were as follow: alpha-HCH (6.25±2.24ng/g), gamma–HCH 

(0.83±0.26ng/g), heptachlor epoxide (0.06±0.17ng/g), p,p′-DDE (18.77±5.48ng/g), p,p′-DDD 

(1.68±1.14ng/g). The mean concentration of dry season were as follow; alpha-HCH 

(7.27±3.61ng/g), gamma–HCH (0.27±0.27ng/g), heptachlor (22.54±6.15ng/g), p,p′-DDE 

(6.38±1.92ng/g), endrin (62.98±17.62ng/g), p,p′-DDD (0.14±0.15ng/g) and p ,p′-DDT 

(6.22±2.00ng/g). There was significant difference observed between wet and dry season of p,p’ 

DDE and Endrin. The seasonal concentrations of alpha-HCH, gamma–HCH, heptachlor, p,p′-

DDE, endrin,  p,p′-DDD, and p,p′-DDT were above the Maximum Residue Limits (MRLs) set 

by  FAO/WHO (2009) (Table 2). The total mean concentration of OCPs in Chrysichthys 

nigrodigitatus during the dry season (15.11±4.52ng/g) were higher than that of the wet season 

(5.52±1.86ng/g) (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

Table 2: Seasonal mean concentration (ng/g) values of Organochlorine pesticides and comparison 

with the Standard value 

OCPs  Wet season Dry season   MRL (FAO/WHO, 2009) 

alpha - HCH      6.25±2.24a           7.27±3.61a       0.01 

beta - HCH      0.00±0.00 a           0.00±0.00 a      0.01 

gamma - HCH     0.83±0.26a           0.27±0.27a      0.01 

Heptachlor      0.00±0.00           22.54±6.15a      0.0003 

Aldrin       0.00±0.00 a  0.00±0.00 a      0.3 

Heptachlor epoxide      0.06±0.17a  0.00±0.00 a      0.003 

Endosulfan I      0.00±0.00 a  0.00±0.00 a      0.1 

p, p’ DDE   18.77±5.48a           6.38±1.92b     1.0 

Dieldrin      0.00±0.00 a  0.00±0.00     0.2 

Endrin       0.00±0.00 a           62.98±17.62 b     0.2 

Endosulfan II      0.00±0.00 a  0.00±0.00 a     0.1 

p, p’ DDD   1.68±1.14a           0.14±0.15a     1.0 

Endrin aldehyde      0.00±0.00 a  0.00±0.00 a     0.3 

p, p’ DDT       0.00±0.00 a         6.22±2.00 a     1.0 

Methoxychlor       0.00±0.00a   0.00±0.00 a     0.2 

Total OCP mean 

concentration 

∑5.52±1.86 ∑15.11±4.52   

* Mean with the same superscript along the rows are not significantly different at p>0.05 

MRL = Maximum Residue Limit 

 

 

Figure 2: Seasonal mean concentration of Organochlorine pesticides in Chrysichthys nigrodigitatus 
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Table 3 presents the seasonal concentration of Bisphenol A in Chrysichthys nigrodigitatus from 

Asejire Lake. The result shows that dry season had the highest mean value of Bisphenol A 

(0.05±0.01ng/g) and the lowest mean value was recorded in wet season (0.02±0.01ng/g).  There 

was a significant difference between BPA concentrations in both dry and wet seasons.  

 

Table 3: Seasonal variation in Bisphenol A (ng/g) concentration in Chrysichthys nigrodigitatus 

Seasons  Concentration (ng/g) 

Wet 

Dry  

0.02±0.01a 

0.05±0.01b 

* Mean with the same superscript along the column is not significantly different at p>0.05 

 

DISCUSSION  

The present study revealed the level of organochlorine pesticide residues in Chrysichthys 

nigrodigitatus obtained from Asejire Lake. The reservoir is surrounded by agricultural farmland 

and no formal control of pollution in the lake area. 

The seasonal non-detection of beta-HCH, aldrin, endosulphan I, dieldrin, endosulphan II, and 

endrin aldehyde in fish from the Asejire Lake suggests that; they are not in use in the catchment 

area of the water body; the pesticides used within the surroundings of the reservoir do not have 

these compounds as their active ingredient (Kaushik and Kaushik, 2007). Aldrin, DDT, 

dieldrin, endrin, heptachlor, beta-HCH, and methoxychlor are among the thirty different 

chemicals banned by National Agency for Food and Drug Administration and Control 

(NAFDAC) in 2008.  

In the present study, among various isomers of HCH, alpa-HCH and gamma–HCH were 

predominant in both dry and wet seasons. Beta-HCH was not detected throughout the study. 

The total mean level of OCPs in Chrysichthys nigrodigitatus obtained from Asejire Lake were 

low during the rainy season and high during the dry season. This could be that Chrysichthys 

nigrodigitatus fed more on insect larvae, coarse vegetable matters and sediment-associated 

particles that had accumulated the OCPs overtime. A similar observation was made by 

Ogunfowokan et al. (2012) on the persistent organochlorine pesticide residues in fish tissues 

from an agricultural fish pond in Osogbo, Osun State, Nigeria.  

DDT and its metabolites were the predominant pesticides found in the tissues of Chrysichthys 

nigrodigitatus and this contributed significantly to the total pesticide concentration. This is also 

similar to Okonkwo et al. (2017) who reported DDT as a predominant pesticide among other 

analytes from Ogbakiri River in the Niger-Delta region, Nigeria. The highest levels of p,p’DDD  
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and p,p’DD E in the present study were observed in the wet season. The presence of p,p’-DDE 

indicates that p,p’-DDT had undergone photochemical degradation (Adeyemi et al., 2008). The 

concentrations of DDT and its metabolites in all the fish samples were higher than the 

Maximum Residue Limit (MRL) of 1.0 μg/kg set by FAO/WHO (2009). 

The concentration of heptachlor epoxide was lower than the concentration of heptachlor. This 

is due to the fact that the bioconcentration of heptachlor may be limited in the aquatic 

environment by the rapid transformation of heptachlor in water to hydroxychlordene.  

Heptachlor epoxide is more stable in water and it bioconcentrates extensively in fish (Lu and 

Wang, 2002). The highest concentration of heptachlor epoxide was observed in the wet season. 

The concentrations of this pesticide in all the fish samples were higher than the FAO/WHO 

(2009) set maximum residue limit (MRL) of 0.003 μg/kg. 

Bisphenol A (BPA) is leached from plastic debris and landfill wastes into surface waters, as 

well as BPA-containing sewage and effluent. BPA has an environmental half-life of 4.5 and 4.7 

days in aerobic environments like rivers (Cousins et al., 2002), where it is mostly destroyed by 

bacteria. 

The Bisphenol A Global Industry Group (a coalition of the American Plastics Council, the 

Association of Plastics Manufacturers in Europe, and the Japan Chemical Industry Association) 

reports environmental concentrations of BPA as median concentrations of numerous 

environmental samplings (Tunmise and Patrick, 2017). Few studies have quantified BPA 

concentrations in animal tissues, but concentrations up to 15μg/kg have been measured in fish 

in Japan (Ministry of Environment Japan, 2004).  

In this study, BPA had been found in samples of Chrysichthys nigrodigitatus obtained at 

different seasons. The levels of BPA found ranged from 0.02±0.01ng/g (wet season) to 

0.05±0.01ng/g (dry season). The total seasonal concentration of BPA in the area of study was 

above 0.04ng/g recommended value established by the European Food Safety Authority (2015). 

This suggests that BPA level in the area poses no hazardous risk for human consumers. A BPA 

level range of 0.05μg/L to 2.76μg/L was obtained by Tunmise and Patrick (2017) in ponds, 

rivers and lagoons in South-Western Nigeria. The minimum levels of BPA concentrations 

found in Chrysichthys nigrodigitatus from Asejire Lake may be due to the erosion that carries 

plastic into the Lake, thus having the fish bioaccumulate the residues.  
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CONCLUSION 

Organochlorine pesticides and Bisphenol A residues remain a problem to the aquatic 

environment as they tend to affect fish directly through the process of bioaccumulation. The 

accumulation of these compounds in the fish tissues is dependent on several factors including 

exposure concentration, temperature, salinity, hardness and fish metabolism. Based on the 

findings from this study, it is evident that OCPs and BPA could have deleterious effects on 

unsuspecting consumers. The detection of the high level OCP concentration in the aquatic 

environment may have originated from agricultural activities taking place along the bank of the 

Lake and subsequent runoff of the chlorinated organic compounds into the water body. It is 

therefore important that stricter laws, regulations and monitoring are put in place to curb 

activities that directly or indirectly contribute to the pesticide load in the water body, 

development of buffer zones as well as environmental friendly approaches such as Integrated 

Pest Management should be encouraged to the farmers. The effective method of plastic disposal 

should be encouraged to continuously reduce the level of plastic residues in the aquatic 

environment. 
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ÖZET 

Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının ortaya çıkışı spor salonlarının, parkların ve okulların 

kapatılması gibi aktif sosyal etkileşimleri kısıtlayan, çocuklar ve ergenler arasında artan 

hareketsiz yaşantıyı da beraberinde getirmiştir. Bu araştırmada bisiklet branşındaki sporcuların 

Covid-19’a yakalanma kaygılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın evreni, 2021-

2022 sezonunda Türkiye Bisiklet Federasyonunda lisanslı İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve 

Doğu Anadolu bölgesinde aktif olan yaklaşık 1000 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi olarak 172 kadın (%29,6) ve 410 erkek (%70,4) olmak üzere toplam 582 sporcuya 

ulaşılmıştır. Sporcuların sosyo-demografik özellikleri ve yaşam tarzı alışkanlıkları anket formu 

ile saptanmıştır. Kaygı düzeyleri “Sporcular için Yeni tip Korona Virüse (Covid-19) 

Yakalanma Kaygısı Ölçeği” ile belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 paket 

programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistiksel metotlarla (sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma) analiz edilmiştir. Araştırmada bisiklet sporcularının spor yaşı değişkenine göre analizler 

incelendiğinde, 1-2 yıl arasında spor yılına sahip sporcular ile 7 yıl üzeri spor yılına sahip 

sporcular arasında anlamlı farklıklar görülmüştür. Ayrıca 3-5 yıl spor yılına sahip sporcular ile 

5-7 yıl ve 7 yıl üzeri spor yılına sahip sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

saptanmıştır.  Bisiklet sporcularının haftanın kaç gün spor yaptıklarına ilişkin dağılımları 

incelendiğinde, her iki alt boyutta anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05). Haftalık spor 

yapan sporcular arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür (p>0.05). Pandemi döneminde 

antrenman yapmayan sporcular yapanlara göre daha fazla bireysel kaygı hissettikleri 

gözlenmiştir. Aynı zamanda pandemi döneminde antrenman yapmayanların yapanlara göre 

daha fazla sosyalleşme kaygısı gösterdikleri ölçek puan ortalamalarına göre saptanmıştır.  

Ölçeğin ortalama puanları dikkate alındığında bireysel kaygı alt boyutunda kadınlar erkeklere 

göre daha fazla bireysel kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir. Sosyalleşme alt boyutundaki 

ortalama puanlar dikkate alındığında ise kadınlar erkeklere göre daha fazla sosyalleşme kaygısı 

duydukları görülmüştür. Sonuç olarak, fiziksel aktivitelerin vücudun bağışıklık sistemi 

üzerinde olumlu etkilerini biliyoruz. COVID-19 pandemi sürecinde meydana gelen karantina 

ve izolasyon dönemlerinde sporcularda oluşan psikolojik kaygıların azalmasında bisiklet 

sporunun önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bisiklet Sporu, Covid-19, Kaygı. 
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INVESTIGATION OF ANXIETIES OF ATHLETES IN CYCLING TO CATCHING 

COVID-19 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The emergence of the coronavirus (Covid-19) global epidemic has brought with it increased 

sedentary life among children and adolescents, which limits active social interactions such as 

the closure of gyms, parks and schools. In this study, it was aimed to examine the anxieties of 

the athletes in the cycling to catching Covid-19. The universe of this research consists of 

approximately 1000 athletes licensed in the Turkish Cycling Federation, active in the Central 

Anatolia, Southeastern Anatolia and Eastern Anatolia regions, in the 2021-2022 season. A total 

of 582 athletes, 172 women (29.6%) and 410 men (70.4%), were reached as the sample of the 

study. The socio-demographic characteristics and lifestyle habits of the athletes were 

determined by a questionnaire. Anxiety levels were determined with the “New Type of Corona 

Virus (Covid-19) Anxiety Scale for Athletes”. The data obtained from the research were 

analyzed with descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) 

using the SPSS 22 package program. When the analyzes were analyzed according to the sports 

age variable of the cyclists in the study, significant differences were observed between the 

athletes with sports years between 1-2 years and those with sports years over 7 years. In 

addition, statistically significant differences were found between the athletes with a sports year 

of 3-5 years and those with a sports year of 5-7 years and more than 7 years. When the 

distribution of cyclists on how many days of the week they do sports, significant differences 

were found in both sub-dimensions (p<0.05). Significant differences were observed among the 

athletes who do sports on a weekly basis (p>0.05). It has been observed that athletes who do 

not train during the pandemic period feel more individual anxiety than those who do. At the 

same time, it was determined according to the average score of the scale that those who did not 

train during the pandemic period showed more socialization anxiety than those who did. 

Considering the average scores of the scale, it was determined that women experienced more 

individual anxiety than men in the individual anxiety sub-dimension. When the average scores 

in the socialization sub-dimension are taken into account, it is seen that women have more 

socialization anxiety than men. In conclusion, we know the positive effects of physical activities 

on the body's immune system. It is understood that cycling plays an important role in reducing 

the psychological anxiety of athletes during the quarantine and isolation periods that occurred 

during the COVID-19 pandemic process. 

 

Keywords: Cycling, Covid-19, Anxiety. 
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GİRİŞ 

Bisikletin Tarihi 

Bisiklet insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir. Bu, eski uygarlıklardaki bisiklet benzeri 

araçların izlerinden açıkça görülmektedir. Örneğin, Mısır'da ilkel bisiklet benzeri bir aracın 

icadını gösteren hiyeroglifler bulunmuştur. İlk bisiklet 12. yüzyılda Çin'de görüldü, ancak şu 

anki hali gibi görünmeyebilir. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte 1645 yılında Fransa'da 

bugünkü bisiklete benzer dört tekerlekli bir araç üretildi. Bu araç türü, insanların bazı 

ihtiyaçlarını karşıladığı için Fransa'da büyük ilgi ve alaka görmüştür 

(https://www.mebders.com). Bisikletin kullanımı ve rolü zamanla veya mevcut duruma göre 

değişiklik göstermiştir. Nedenine bakacak olursak günümüzde bisikletler çeşitli amaçlar için 

kullanılmaktadır. Bunlar; Şehir içinde, engebeli yollarda, arazilerde, şehirlerarası, uzun 

yollarda gezi amaçlı, kısa ve uzun mesafe yarış amaçlı, gösteri ve akrobatik amaçlı, turizm 

amaçlı, fitnes ve egzersiz aracı olarak kullanım olarak sıralanabilir. Kullanılan bisiklet çeşitleri 

de belirtilen amaçlara göre değişiklik gösterebilir. Bisiklet çeşitleri günlük kullanım, yarış 

(geleneksel, uzun mesafe, pist ve velodrom yarışları için), birçok amaçlı, yani her koşulda 

bisiklet, gösteri ve akrobasi bisikletleri, çok koltuklu bisikletler veya ergometrik bisikletler 

olabilir (Aydın, 2015). 

Kaygı 

Türk Dil Kurumu (TDK) Tıp Terimleri Kılavuzu’nda “kaygı” kavramı genellikle kötü bir şey 

olacakmış düşüncesiyle kendini gösteren ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu” olarak 

tanımlanmaktadır (Dökmeci, 2012). 

Spielberger ve ark. (1983), sürekli ve durumluk kaygının farklı türler olduğunu ancak 

birbirlerinden bağımsız olmadıklarını belirtmektedir. Durumluk kaygının belirli bir süresi ve 

şiddeti olduğunu söylerken, sürekli kaygının gizli olduğunu ve tepkinin şiddetinin değişkenlik 

gösterdiğini belirtmiştir (Spielberger ve ark., 1983). 

Durumluk kaygı, karşı karşıya kalınan durum paralelinde şiddeti değişiklik gösteren geçici 

duygusal tepkidir. Bu bilgiler ekseninde karşılaşılan durumun nasıl algılandığı kaygı 

düzeyindeki değişiklik için önemlidir. Karşı karşıya kalınan durum bir tehdit unsuru olarak 

algılanırsa durumluk kaygı düzeyi yüksek, tehdit unsuru olarak algılanmazsa düşük olacaktır 

(Özgüven, 2012). 
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İçsel sebeplerden kaynaklı bir kaygı türü olduğundan çevreye bağlı tehlikeler ile direkt bir bağı 

yoktur. Kişinin değerlerine bir saldırı varmış gibi hissetmesi veya yaşadığı durumları 

yorumlarken stres faktörünün dâhil olması sonucu duyduğu kaygıdır. Bu durum yaşayan 

kişilere huzursuz hissettirir ve genelde bu kişiler mutsuzdurlar (Başaran ve ark., 2009). 

Sürekli kaygı kişileri ayırt edebilmede önemli bir göstergedir. Sürekli kaygı düzeylerine 

bakıldığında yüksek olanların düşük olanlara oranla karşılaşılan durumları tehditmiş gibi 

algılama eğiliminde oldukları görülmektedir (Marakoğlu ve ark., 2003). Başka bir tanıma 

bakıldığında ise, sürekli kaygının bozulmuş sosyal ilişkiler ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir 

(Allsop ve ark., 2014). 

Yeni Tip Korona Virüs 

Mevcut koronavirüs hastalığı salgını, bir hızlı yayılımı ve yüksek ölüm oranı nedeniyle dünya 

çapında ciddi aksamalara neden olmuştur. Enfekte olan kişi sayısı COVID-19'un etken maddesi 

olan şiddetli akut solunum sendromunu gösteriyor ve koronavirüs 2 (SARS-CoV2) ile dünya 

çapında hızla artış göstermektedir. COVID-19'lu hastalarda pnömoni gelişebilir, şiddetli akut 

solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) semptomları ve çoklu organ yetmezliği de 

görülebilmektedir (Huang, 2020; Wang, 2020). Mevcut COVID-19 salgını, benzeri görülmemiş 

fiziksel ve ekonomik zorluklara neden olmuştur. Birçoğu belirsizlik, enfeksiyon korkusu, ahlaki 

sıkıntı ve kederden mustariptir. Çoğu zaman tek başına yaşanır. Ortaya çıkan sonuçlarla başa 

çıkma konusunda artan bir endişe var. Kaygının yanı sıra uzun vadeli bireysel ve toplu etkileri 

vardır (Alcorn ve ark., 2010). 

Bu tür kriz ortamlarında uzmanlar günlük ritimler kurmamızı tavsiye ediyor; dikkatli 

olunmasını, öz-şefkatli ve aktif; başkalarıyla bağlantı kuran; neşe ve ilham kaynakları 

oluşturan, düzenli spor yapan ve aktif bir yapıya sahip olunmalıdır (Balboni ve ark., 2010). Bu 

araştırmada aktif olarak sporun içinde olan bisiklet branşındaki sporcuların Covid-19’a 

yakalanma kaygılarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi ile anket kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni, 2021-2022 sezonunda Türkiye Bisiklet Federasyonunda lisanslı İç 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde aktif olan yaklaşık 1000  
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sporcudan oluşmaktadır. Federasyonla işbirliği halinde Hem çevrimiçi uygulama hem de 

yapılmış organizasyonlara gidilmiş ve müsabakalar sırasında anketler doldurulmuştur. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Bisiklet sporcularının sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgi 

toplamak amacıyla araştırmacının hazırladığı “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sporcuların Yeni Tip 

Koronavirüse (covid 19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)” kullanılmıştır. Sporcuların 

Yeni Tip Koronavirüse (Covid 19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği: 16 madde ve 2 faktörden oluşan 

bir ölçektir (Demir ve ark., 2020).  

Verilerin Analizi 

Bisiklet sporcularının “Yeni Tip Koronavirüse (Covid 19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği” ile alt 

boyutlar ve genel toplamda elde edilen puanların değişkenlere göre normal dağılıp dağılmadığı 

kontrol edilmiştir. Verilerin normalliğinde aritmetik ortalama, medyan, skewness ve kurtosis 

değerleri incelenmiştir. Ayrıca Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk normallilk testleri ile 

normallik değerleri ele alınmıştır. Tüm değerler ve grafikler incelendiğinde verilerin 

değişkenlere göre normal dağıldığı tespit edilmiştir. İki kategorili bir değişkenle bir sürekli 

değişken arasındaki farklılığı test etmede Mann Whitney U testi, ikiden fazla kategorili 

değişkenle tek sürekli değişken arasındaki farklılığı test etmede de Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Bisiklet sporcularının ölçek ile ilgili alt boyutları ve genel toplamda elde edilen 

puanların değişkenlere göre normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Bisiklet Sporcularının Yaş Dağılım Değerleri 

Yaş N % 

 10-15 yaş 59 10,1 

16-20 yaş 118 20,3 

21-25 yaş 229 39,3 

26-30 yaş 87 14,9 

31-35 yaş 44 7,6 

36-40 yaş 17 2,9 

40 yaş ve üzeri 28 4,8 

Toplam 582 100,0 
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Tablo 2. Bisiklet Sporcularının Cinsiyet Değişkeni Dağılım Değerleri 

Cinsiyet N % 

 Kadın 172 29,6 

Erkek 410 70,4 

Toplam 582 100,0 

 

Tablo 3. Bisiklet Sporcularının Maddi Durum Değişkeni Dağılım Değerleri 

 N % 

 Düşük 50 8,6 

Orta 420 72,2 

Yüksek 112 19,2 

Toplam 582 100,0 

 

Tablo 4.  Bisiklet Sporcularının Kronik Rahatsızlık Değişkeni Dağılım Değerleri 

 N % 

 Evet 209 35,9 

Hayır 373 64,1 

Toplam 582 100,0 

 

Tablo 5. Bisiklet Sporcularının Sporcu Yaşı Değişkeni Dağılım Değerleri 

 N % 

 1-2 yıl 243 41,8 

3- 5 yıl 176 30,2 

5-7 yıl 65 11,2 

7 yıl ve üzeri 98 16,8 

Toplam 582 100,0 

 

Tablo 6. Bisiklet Sporcularının Pandemi Döneminde Evde Spor Yapma Değişkeni Dağılım Değerleri 

 N % 

 Evet 215 36,9 

Hayır 367 63,1 

Toplam 582 100,0 

 

Tablo 7. Bisiklet Sporcularının Haftalık Spor Yapma Sıklığı Değişkeni Dağılım Değerleri 

 N % 

 Hiç Yapmıyorum 218 37,5 

3-4 Kez Yapıyorum 214 36,8 

5-7 Kez Yapıyorum 150 25,8 

Toplam 582 100,0 
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Araştırmaya katılan bisiklet sporcularının haftalık spor yapma değişkenine göre yüzde- frekans 

analizleri incelendiğinde, haftalık hiç spor yapmayan sporcular 218 kişi (%37,5),  haftada 3-4 

kez spor yapan bireyler 214 kişi (%36,8), 5-7 kez spor yapan bireyler 150 kişi (%25,8) olarak 

saptanmıştır.     

Bisiklet sporcularının yaş değişkenine ilişkin dağılımları incelendiğinde, her iki alt boyutta 

anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05). Gruplar arasındaki farklılık Tukey testi ile 

incelenmiştir. Bireysel kaygı alt boyutunda 10-15 yaş arasındaki sporcular ile 16-20 yaş ve 36-

40 yaşındaki sporcular dışında bütün yaş grubundaki bireylerde anlamlı farklılıklar 

görülmüştür. Aynı zaman da 16-20 yaş arasındaki sporcuları ile 10-15 yaşında ki ve 36–40 

yaşındaki sporcular dışında bütün yaş gruplarında anlamlı farklıklar gözlenmiştir. Sosyalleşme 

alt boyutundaki farklılıklar incelendiğinde, 10-15 yaş arasındaki bisiklet sporcuları ile 21-25 

yaş, 26-30 yaş ve 31-35 yaş arasındaki bireylerde anlamlı farklılıklar saptanmıştır.  Buna ek 

olarak 16-20 yaş arasındaki bisiklet sporcuları ile 21-25 yaş, 26-30 yaş ve 31-35 yaş, 40 yaş ve 

üzerinde olan bireyler arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.   

 

Tablo 8. Bisiklet Sporcularının Maddi Durum Değişkenine İlişkin Dağılımları 

Maddi durum N X S.s F p 

Bireysel Kaygı 

Düşük 50 36,260 11,677   

Orta 420 37,952 9,353 0,672 0,511 

Yüksek 112 37,955 10,846   

Toplam 582 37,807 9,863   

Sosyalleşme 

Kaygısı 

Düşük 50 13,840 5,676   

Orta 420 14,366 4,960 0,254 0,776 

Yüksek 112 14,473 6,704   

Toplam 582 14,341 5,392   

 

Bisiklet sporcularının maddi durum değişkenlerine göre analiz sonuçları incelendiğinde, 

herhangi bir alt boyutta anlamlı farklılık görülmemiştir (p<0,05).   

Bisiklet sporcularının spor yılı değişkenine ilişkin dağılımları incelendiğinde, her iki alt boyutta 

anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05). Gruplar arasındaki farklılık Tukey testi ile 

incelenmiştir. Bisiklet sporcularının spor yaşı değişkenine göre analizler incelendiğinde, 1-2 yıl 

arasında spor yılına sahip sporcular ile 7 yıl üzeri spor yılına sahip sporcular arasında anlamlı 

farklıklar görülmüştür. Ayrıca 3-5 yıl spor yılına sahip sporcular ile 5-7 yıl ve 7 yıl üzeri spor 

yılına sahip sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır.   

Bisiklet sporcularının haftada kaç gün antrenman yaptıklarına ilişkin dağılımları ölçek alt 

boyutlarına göre analiz sonuçları incelendiğinde, Bisiklet sporcularının haftanın kaç gün spor  
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yaptıklarına ilişkin dağılımları incelendiğinde, her iki alt boyutta anlamlı farklılıklara 

rastlanmıştır (p<0,05). Gruplar arasındaki farklılık Tukey testi ile incelenmiştir. Haftanın 

herhangi bir günü antrenman yapmayan sporcular ile haftanın 5-7 günü antrenman yapanlar 

arasında ve haftanın 3-4 günü antrenman yapanlar ile 5-7 kez antrenman yapan sporcular 

arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Sosyalleşme alt boyutunda ise haftanın herhangi bir 

günü antrenman yapmayan sporcular ile 5-7 kez antrenman yapan sporcular arasında ve 

haftanın 3-4 günü antrenman yapan sporcular ile 5-7 kez antrenman yapan sporcular arasında 

anlamlı farklılıklar saptanmıştır.   

Bisiklet sporcularının cinsiyet değişkenine ilişkin dağılımları incelendiğinde, her iki alt boyutta 

da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmektedir (p<0,05). Ölçeğin ortalama puanları 

dikkate alındığında bireysel kaygı alt boyutunda kadınlar erkeklere daha fazla bireysel kaygı 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Sosyalleşme alt boyutundaki ortalama puanlara göre kadınlar 

erkeklere göre daha fazla sosyalleşme kaygısı duydukları görülmüştür.    

Araştırmaya katılan bisiklet sporcularının kronik hastalıklarının var olup olmamasına ilişkin 

dağılımlar istatiksel olarak incelendiğinde bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygısı alt 

boyutlarında anlamlı farklılıklar saptanmamıştır.  

Araştırmaya katılan bisiklet sporcularının pandemi döneminde antrenman yapma değişkenine 

göre ölçek at boyutları istatistiksel olarak incelendiğinde, bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygısı 

alt boyutlarında anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<0,05). Pandemi döneminde antrenman 

yapmayan sporcular yapanlara göre daha fazla bireysel kaygı hissettikleri gözlenmiştir. Aynı 

zamanda pandemi döneminde antrenman yapmayanların yapanlara göre daha fazla sosyalleşme 

kaygısı gösterdikleri ölçek puan ortalamalarına göre saptanmıştır.  

  

TARTIŞMA 

Araştırmada Bisiklet sporcularının koronavirüse yakalanma kaygıları; cinsiyet, yaş, ailesinin 

veya sporcu olma durumu, spor yaşı, hastalık aşamasında evde spor yapma durumu, haftalık 

antrenman sıklığı değişkenlerine göre analiz edilmiştir.  

Metabolik ve kronik hastalıkların önlenmesinde, psikolojik iyilik halinin sağlanmasında, 

düzenli yapılan fiziksel aktivite ve egzersizin olumlu etkileri bilinmektedir. Bu fiziksel aktivite 

ve egzersizlerin vücudun immünolojik yanıtını artırdığını görüyoruz. COVID-19 pandemi 

sürecinde meydana gelen karantina ve izolasyon dönemlerinde oluşan psikolojik etkileri 

önlemede bu immünolojik yanıtın etkisi daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle yüksek yoğunlukta  
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yapılan aralıklı antrenman modellerinin bisikletçilerin performansı üzerine olumlu etkilerini 

ifade eden araştırmalara literatürde rastlanmaktadır (Halabchi ve ark., 2020; Kilpatrick ve 

Greeley, 2014). 

Cinsiyet değişkeni açısından yüzde-frekans dağılımları incelendiğinde, 172 kadın (%29,6) ve 

410 erkek (%70,4) sporcu oluşturmaktadır (Tablo 1). Araştırmanın cinsiyet için elde edilen 

bulgusunda, sporcuların lehine anlamlı farklılaşmanın olduğu anlaşılmaktadır. Buna bakılarak 

kadın sporcuların daha fazla bireysel kaygı yaşadıkları ve genel toplam düşünüldüğünde de 

koronavirüse yakalanma kaygılarının daha yüksek olduğu biçiminde yorumlanabilir. 

Literatürde sporcular üzerinde yapılan birçok çalışma kadın sporcuların kaygı düzeylerinin 

erkeklere oranla daha yüksek olduğunu rapor edilmiştir (Amen, 2008; Arseven, 1999; Sakaoğlu 

ve ark., 2020). Çalışma bulguları paralelinde (Ambarcı, 2016), 'The role of emotional 

intellegince on anxiety and aggression among athletes' konulu çalışmasında kadınların kaygı 

düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bir araştırma (Mirzeoğlu ve 

Çetinkanat, 2005) ise çalışmasında kadın ve erkek elit sporcuların kaygı düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark bulunamadığını rapor etmiştir. Çalışma bulgularına zıt sonuç olarak bir 

çalışmada erkeklerin kaygı puanlarının kadınlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır 

(Başaran ve ark., 2009). Rus sporcularla yapılan bir çalışmada, yaş değişkeni ile kaygı düzeyleri 

arasında farklılıklar gözlemlemiştir (Spielberger ve ark., 1983). 

Bisiklet sporcularının yaş değişkenine ilişkin dağılımları incelendiğinde, bireysel kaygı alt 

boyutunda 10-15 yaş arasındaki sporcular ile 16-20 yaş ve 36-40 yaşındaki sporcular dışında 

bütün yaş grubundaki bireylerde anlamlı farklılıklar görülmüştür. Aynı zaman da 16 -20 yaş 

arasındaki sporcuları ile 10-15 yaşında ki ve 36-40 yaşındaki sporcular dışında bütün yaş 

gruplarında anlamlı farklıklar gözlenmiştir. Sosyalleşme alt boyutundaki farklılıklar 

incelendiğinde, 10-15 yaş arasındaki bisiklet sporcuları ile 21-25 yaş, 26-30 yaş, 31-35 yaş 

arasındaki bireylerde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Buna ek olarak 16-20 yaş arasındaki 

bisiklet sporcuları ile 21-25 yaş, 26-30 yaş, 31-40 yaş ve 40 yaş ve üzerinde olan bireyler 

arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bir diğer çalışmada da, çalışmamızın sonuçlarına 

benzer olarak 21-23 yaş aralığındaki sporcuların kaygı düzeylerinin farklı yaş gruplarına oranla 

daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiş (Telli ve Ünal, 2016) üniversite öğrencileri üzerindeki 

çalışmalarında bulgumuzu destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.  

Bisiklet Sporcularının Maddi Durum Değişkenine İlişkin Dağılımları incelendiğinde herhangi 

bir alt boyutta anlamlı farklılık görülmemiştir. Karate sporcularını referans alarak yapılan bir  
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çalışmada, asgari gelire göre maddi durumu düşük seviyede olanlar ile orta seviyede olanlar 

arasında ve asgari tutara göre maddi durumu düşük seviyede olanlar ile yüksek seviyede olanlar 

arasında anlamlı bir farklılık ortaya koyamazken, asgari tutara göre maddi durumu orta seviye 

olanlar ile yüksek seviye olanlar arasında, orta seviyede olanlar lehine farklılık olduğunu ortaya 

koymuştur (Telli ve Ünal, 2016). Spor yöneticiliği bölümü öğrencileri ile yaptığı çalışmada 

kaygı düzeyinin aile gelir durumu değişkenine göre farklılaşmadığını ortaya koyarak çalışma 

bulgularını desteklemektedir (İşlek, 2018).  

Bisiklet Sporcularının Kronik Hastalık Değişkenine İlişkin Dağılımları incelendiğinde, bireysel 

kaygı ve sosyalleşme kaygısı alt boyutlarında anlamlı farklılıklar saptanmamıştır. Eskiden 

yapılan birçok çalışma kronik hastalığa sahip kişilerin kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu 

ortaya koymuştur. Bağımsız olamama durumu ile geleceğe yönelik planlarda kısıtlama olarak 

algılanan kronik rahatsızlıklar, kaygı düzeyinin artmasına neden olabilir (Gökler, 1996; Lewis 

ve ark., 1988; Westbom, 1992). Deveci ve ark. (57) çalışmalarında kronik rahatsızlıkları 

bulunanların kaygı düzeylerinin bulunmayanlara oranla daha yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur (Deveci ve ark.. 2012). Karahan ve Hamarta, en az 3 kronik rahatsızlığı olanların 

kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Karahan ve Hamarta, 2019). Bu 

bağlamda çalışmada herhangi bir alt boyutunda anlamlı bir farklılık ortaya konulamadığından 

taban tabana olan bir zıtlık olduğu söylenebilir.  

Çalışma sonuçları ile aynı doğrultuda sonuçlara ulaşan Kasar ve ark., katılımcılarda kronik 

hastalıkların bulunmasının kaygı düzeyini her zaman arttırmayacağını öngörmüştür (Kasar ve 

ark., 2016).  

Bisiklet Sporcularının Spor Yılı Değişkenine İlişkin Dağılımları incelendiğinde, 1-2 yıl 

arasında spor yılına sahip sporcular ile 7 yıl üzeri spor yılına sahip sporcular arasında anlamlı 

farklıklar görülmüştür. Ayrıca 3-5 yıl spor yılına sahip sporcular ile 5-7 yıl ve 7 yıl üzeri spor 

yılına sahip sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Farklı bir 

çalışmada, spor yaşı küçük sporcuların kaygı puanlarının spor yaşı büyük sporcuların kaygı 

puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğunu tespit etmiştir (Başaran ve ark., 2009). 

Hacıcaferoğlu ve ark., halk oyunları oynayan sporcular üzerinde yaptığı çalışmada spor yaşı 1 

yıla ulaşmamış sporcuların kaygı düzeylerinin, 1 yıldan daha çok spor yaşı olanlara göre daha 

fazla olduğunu belirtmiştir (Hacıcaferoğlu ve ark., 2015).  Bir çalışmada ise futbolcular 

üzerindeki araştırmasında katılımcıların spor yaşının artması ile kaygıyı etkileyen faktörlerden  
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daha az etkilendiklerini ve duygularına hâkim olma anlamında daha fazla yetiye sahip 

olduklarını belirtmiştir (Koç, 2004).  

Bisiklet Sporcularının Haftanın Kaç Günü Antrenman Yaptıklarına İlişkin Dağılımları 

incelendiğinde, her iki alt boyutta anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Sosyalleşme alt boyutunda 

haftanın herhangi bir günü antrenman yapmayan sporcular ile 5-7 kez antrenman yapan 

sporcular arasında ve haftanın 3-4 günü antrenman yapan sporcular ile 5-7 kez antrenman yapan 

sporcular arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu sonuç haftalık antrenman sıklığının 

artmasının sosyalleşme kaygısını azalttığı şeklinde yorumlanabilir. 

Sonuç olarak, bisiklet sporu gibi fiziksel aktivitelerinin düzenli yapıldığında vücudun bağışıklık 

sistemi üzerinde olumlu etkileri olacağını biliyoruz. COVID-19 pandemi sürecinde meydana 

gelen karantina ve izolasyon dönemlerinde sporcularda oluşan psikolojik kaygıların 

azalmasında bu tür aktivitelerin önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 

Milliyetçilik ideolojisinin temelinde yer alan “ırk”, “millet”, “ulus” gibi                  kavramlar pek çok kez 

bu alanda yapılan tartışmaların odak noktası olmuş ve söz konusu kavramların tanımlanması, 

sınıflandırılması, aralarında ilişkilendirilmesi; yazarlar/düşünürler/kuramcılar tarafından farklı 

zamanlarda, farklı şekillerde ele alınarak, her daim canlı tutulmuştur. Birbirlerine benzer 

yönleri ile ön plana çıkmalarının yanısıra eş anlamlı olarak ifadeleşen ve bilimsel söz dağarında 

yer edinen bu kavramların yeri geldiğinde birinin diğerine tercih edilmesi milliyetçilik 

tartışmalarında kavram kaymasına neden olmuştur. Kavram kargaşasından doğan tutarsızlıklar, aslında 

kavramlar arasında anlamsal açıdan  önemli farklılıkların da bulunduğunun bir göstergesi olarak 

yorumlanmaktadır. Milliyetçiliğe dair terimlerin yüklendiği anlamlar itibarıyla hem toplumsal hem 

de siyasal ölçekte tartışma zemini oluşturmalarının temelinde de bu ayrım yatmaktadır. Modern 

öncesi dönemde genetik olarak yapılan ayrımlara rastlanılmış olunsa  da daha çok belirleyici 

olanın, “kültürel bağ”, “din”, “akrabalık” ve “gelenek” gibi aidiyetler olduğu saptanmıştır. Bu 

bağlar kuvvetli olduğu müddetçe insanlar kendilerini güvende hissetmişler, ırksal ayrışmaları 

temel almamışlardır (Arslan, 2019: 9). Zira modern öncesi dönemde hiyerarşinin daha sert bir 

nitelik arz etmesi ırksal değil sınıfsal bir ayrışmayı beraberinde getirmiştir. Bu bildiride tarihsel 

süreç içerisinde milliyetçiliğe kaynaklık etmiş temel kavramlar, milliyetçilik- küreselleşme 

ilişkisine koşut olarak tartışılacaktır. Daha sonra bu kavramların ortak bileşkesinin, verili 

milliyetçiliklerin toplumsal ardalanını oluşturduklarına değinilerek, kuramsal tartışmanın 

bileşenlerinin birbirleriyle teması çözütlenmeye çabalanacaktır. Sonuç itibarıyla Rönesans- 

Reform ile başlayan ve pek çok alana yenilik getirerek güçlenen tarihi süreç bilim ve 

teknolojide bilhassa da tarih, felsefe, etnografya, coğrafya, filoloji gibi bilim dallarında önemli 

gelişmeler kaydedilmesine öncülük etmiştir. Bu gelişmeler neticesinde ulusal kimlikler 

şekillenmiş ve belirginleşmiş, gelişmelerin teknolojik bir boyuta taşınması ise bu kimliklerin 

oluşum ve yerleşme süreçlerine hız kazandırmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, ırk, etnisite, sınıf, kültürel bağ. 
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A BRIEF CHRONOGICAL INVESTIGATION ON BASIC PRINCIPALS OF 
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ABSTRACT 

Nationalism, one of the middle- aged ideologies of the modern era is pretty much discussed in 

many ways, has to be combined as a solid ideology grown up after the Reform, Renaissance 

and French Revolution. Although there are more historical explanations of nationalism arguing 

nationalism have a chance of modelling the world for the past 5 thousand of years, it is accepted 

that the nationalist modern theory lived a breakdown after the New Ages of humanity. The 

concept of nation, ethnic identity, race and culture has shapened the modern nationalism in the 

last 4 centuries. Culture consisting kinship, religion, tradition, cultural heritage mixes the 

traditionalist nationalism with the modern nationalist ideology, resulted as forming of different 

types of modern nationalisms such as the nationalism of the poor, III. World nationalism or the 

nationalism of imperialism. In this paper nationalist ideology will be try to be discussed 

throughout the basic principals or the terms shaping the nationalist ideology. First the 

definitions of the terms building nationalist ideology and spirit will be explained. Then the 

forming of special main- stream nationalisms such as European, historical, new (modern) type 

of the ideology will be considered in chronological order. In this concept the advantages and 

disadvantages of nationalism shall be considered by the globalization process, which is 

changing the ideological sphere of all political issues.  

 

Keywords: Nationalism, ethnicity, cultural heritage, race, class struggle.  
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1. GİRİŞ: IRK VE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM 

Milliyetçilik ideolojisinin temelinde yer alan “ırk”, “millet”, “ulus” gibi                  kavramlar, pek çok kez 

bu alanda yapılan tartışmaların odak noktası olmuş ve söz konusu kavramların tanımlanması, 

sınıflandırılması, aralarında ilişkilendirilmesi; yazarlar/düşünürler/kuramcılar tarafından farklı 

zamanlarda, farklı şekillerde ele alınarak, her daim canlı tutulmuştur.  Birbirlerine benzer 

yönleri ile ön plana çıkmalarının yanısıra eş anlamlı olarak ifadeleşen ve bilimsel söz dağarında 

yer edinen bu kavramlardan, yeri geldiğinde birinin diğerine tercih edilmesi milliyetçilik 

tartışmalarında kavram kaymasına neden olmuştur. Kavram kargaşasından doğan tutarsızlıklar, aslında 

kavramlar arasında anlamsal açıdan   önemli farklılıkların da bulunduğunun bir göstergesi olarak 

yorumlanmaktadır. Küreselleşme süreci ile birlikte kimi kuramcıların, anlamını yitirerek 

silikleştiğini iddia ettiği, ulusalcı kesimin ise aksi yönde fikir beyan ettiği bilinmektedir. 

Doğallayın bu karmaşayı gidermek için “ırk”, “millet”, “ulus” kavramlarının günümüze değin 

değişen anlamlarını analiz edebilmek, sözü geçen kavramların ilk ortaya atıldıkları andan 

itibaren var olan benzerlik ve farklılıklarını irdelemek, aralarındaki ilişkileri açıklamak, oluşum 

ve gelişim süreçlerine ışık tutmak gerekmektedir. “Etnisite”, “ırk”, “millet”, “milliyetçilik”, 

“ulus” ve “ulus- devlet” kavramlarının yanı sıra “milliyetçi ideolojinin”, tarihsel süreç içerisinde 

oluşumu ve gelişimini ortaya koymak; yaşanan iki dünya savaşının temel sebeplerini gün 

yüzüne çıkaracağından, Soğuk Savaş ve sonrasında bu ideolojinin etkilerini görebilme ve 

yorumlayabilmek büyük önem arz etmektedir. 

1.1 IRK, ETNİSİTE VE KİMLİK OLUŞUMU 

Toplumların ayrışmasında ya da ayrıştırılmasında önemli bir kriter (ölçüt) olan ırk kavramına 

sıklıkla atıf yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nda “Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik 

özelliklere sahip insanlar topluluğu” şeklinde açıklanan bu kavramın, araştırma konusu edilen 

alanı, sosyal bilimler olmasına rağmen, ırk kavramı; insan genetiğiyle ilişkilendirildiğinden, fen 

bilimlerinin kapsamı içerisine de  dahil edilebilmektedir (Sumbas, 2009: 260). Fen 

bilimlerinin yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya atılmış olan sosyal savlar netlik kazanmış 

veyahut çürütülmüştür. Dolayısıyla bu bilim dalındaki bulgular, “ırkçılık” üzerine yapılan 

sosyal tartışmaların önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 

1.2 ANTROPOLOJİK BAĞLAMDA SINIFLANDIRMA 

Antropolojik olarak “ırk” kelimesinin kullanımı 17. yüzyıl sonları itibarıyla söz konusu olmuş 

ve bu kavram, bir toplumun diğerleri üzerinde, “hegemonik güç kurma”, “sömürgecilik elde 

etme” çabaları ekseninde tartışılmaya başlamıştır. 1684 yılında insanları deri rengi ve yüz  
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biçimleriyle, coğrafi özellikleri çerçevesinde inceleyerek dört farklı gruba ayıran ve ırksal 

sınıflandırmayı ilk kez yapan isim, François Bernier olmuştur. Bernier’in yaptığı bu 

sınıflandırma, 17. yüzyıla gelindiğinde bir toplumun diğer topluma daha üstün olduğunun 

bilimsel ispatı şekline evrilmiş ve böylelikle antropoloji bilimi doğmuştur (Ünlütürk, 2015: 94- 

95). 

18. yüzyıl boyunca Carl Linnaeus, Friedrich Blumenbach, Kont Buffon, Petrus Camper, 

Charles White gibi biyolog, doğa bilimci ve antropologlar sınıflandırma yaparken ten renginin 

yanı sıra; saç şekli, boy, vücut yapısı, kulak kiri kıvamı ve kafatası gibi değişkenler üzerinden 

araştırmalarını devam ettirmişlerdir. Carl Linnaeus Avrupalıları “beyaz, yaratıcı, aktif, 

becerikli”; Afrikalıları ise “siyah, tembel, hilekâr, kayıtsız” şeklinde tasvir etmiş, benzer şekilde 

Friedrich Blumenbach türler arasında hiyerarşi kurarak, “beyaz ırkı” en üst kertede 

konumlandırmıştır. Kont Buffon, “iklim faktörünü” insanlar arasındaki farklılaşmanın temeline 

yerleştirmiş, Petrus Camper, insanların yüz açılarını ölçerek “zencilerin maymunlara yakın 

olduğunu” (Kaya- Durgun, 2020: 85-86), Charles White ise zencilerin insan ve maymun 

arasında “ara bir tür” olduklarını ifade etmiştir (Ünlütürk: 95-98).  

Dolayısıyla Linnaus, “Homo Sapiens” olarak adlandırdığı insan türünü; Afrikalı Siyah Irk, 

Amerikalı Kızıl Irk, Asyalı Kahve Rengi Irk, Avrupalı Beyaz Irk şeklinde 4 gruba ayırmıştır. 

19. yüzyıla gelindiğinde yapılan bu ayrım Kafkasyalı (Beyaz) Irk, Mongoloid (Sarı) Irk, 

Negroid (Siyah) Irk, Kızılderili Irkı, Malayalı (Kahverengi) Irk şeklinde genişletilerek bugünkü 

halini almıştır (Aktaş, 2019: 1870-1871). 18. Yüzyıl ile birlikte artık sınıflandırılmalarda “ırk” 

ölçütünün temel alınması söz konusu olmaya başlanmıştır (Aktaş: 1870). Söz konusu süreçte, 

Samuel George Morton, hayvan iskeletleriyle karşılaştırmalı araştırmalar yapmış, büyük 

kafatasına sahip olmayı “akıllılık, üstünlükle”; küçük kafatasına sahip olmayı “ilerlemeye açık 

ya da gerilik” gibi sıfatlarla eşleştirmiştir. Andres Retzius, kafataslarını ölçme yolunu izleyerek 

indeks belirlemiş, insanlar arasında “kısa, orta ve uzun kafalı” ayrımı yapmış, Louis Piere 

Gratiolet, insanların “sinirsel farklılıklarını” incelemiş, Paul Broca, “beyin ve zekâ sistemlerine” 

odaklanmıştır (Ünlütürk: 97-98) (Kaya- Durgun: 87). 

Diğer taraftan 19. yüzyıla damgasını vuran Darwin’in “evrim teorisi” ise ortaya atılan 

bulgulardan kopuk olarak, ırk savunucuları tarafından farklı anlamlarda kullanılmıştır. 

Darwin’in tezleri, ayrışmayı körüklemiş, benzer bir şekilde Mendel’in, bir “damla  kanın dahi 

genetiği değiştireceğini” belirttiği araştırmaları, ırk üstünlüğüne dair kuramları savunulmaz bir 

konuma düşürecek mahiyette olmuştur. 20. Yüzyıla gelindiğinde, modern ırkçılık çatısı altında  
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kan grupları üzerine Laurence; hormonlar üzerine ise Keith, Muller, Shellshear çalışmalarını 

sürdürmüşlerdir (Ünlütürk: 99-100). 

 

2. SOSYOLOJİK BAĞLAMDA MİLLET 

Sosyolojik bağlamda insanları sınıflandırabilmek içinse, 17. yüzyıldan çok daha önceki 

dönemlere atıfta bulunulmaktadır (Ünlütürk: 94-95). Öyle ki ırk ve ırkçılık olgusunu “ideal 

devletin yönetici sınıfını” araştıran Platon’a değin, götürebilmek mümkündür. Platon, toplum 

içerisinde sınıfsal bağlamda, “yöneticiler ile yönetilenler” arasındaki uzaklığın açılması 

gerekliliğine vurgu yapmakta ve yöneticilerin yetiştirilmesini son derece meşakkatli ve çetin 

olması zorunluluğu üzerinde durmaktadır. Buna göre yöneticiler öyle derinlikli biçimde 

şekillendirilmelidirler ki, toplumun başına geçtiklerinde, adeta efendisine hizmet eden köpekler 

gibi toplumun kaynağını belirleyen devlet/ düzene sadık olmalıdırlar (Popper, 1989: 59-62). 

Önerdiği çetin eğitim sistemin nedeniyse, “Devlet” isimli kitabında sarf ettiği şu sözlerle 

açıklamaktadır: ‘Köpekler tanıdıklarına kuyruk sallar tanımadıklarına saldırır…Tanımadığı 

birini görünce ondan kötülük gelmese bile hırlar. Tanıdıksa ona iyilik etmesinden sevinir” 

(Platon, 1995: 66-67). Burada Platon, bekçi olarak adlandırdığı yönetici sınıfın, kendi ırklarını 

saf tutmak ve aşağıdan gelen olursa, gizlice onları yok etmek için bu özelliklere sahip olması 

gerektiğini belirtmektedir (Popper: 62). Esasen burada düşünür, yönetici sınıfları geniş anlamda 

kullanarak, yönetilenlere karşı mutlak üstünlük avantajına sahip yöneticilerin içine yardımcı 

ama temel bir sınıf olarak düşündüğü askerleri (koruyucular) de katmaktadır. 

2.1 TARİHSEL SÜREÇTE KALABALIKLTAN MİLLETE 

Ünü eseri “Devlet”te; sakatlar başta olmak üzere günümüzün deyimiyle tüm  ezavantajlı 

grupları İdeal dışında bırakan Platon, kendisinden sonra var olacak neredeyse tüm ırkçı 

uygulamaların bilimsel ve felsefi temelini atmıştır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta; 

Platon sonrası modern döneme kadar, aidiyet duygusunun temel ölçütünün “ırktan” ziyade 

“din” ekseninde şekillenmiş olmasıdır (Çancı, 2008: 109). 

Modern öncesi dönemde genetik olarak yapılan ayrımlara rastlanılmış olunsa da, milliyetçilik- 

etnisite ilişkisinde daha çok belirleyici olanın, “kültürel bağ”, “din”, “akrabalık” ve “gelenek” 

gibi aidiyetler olduğu saptanmıştır. Bu bağlar kuvvetli olduğu müddetçe insanlar kendilerini 

güvende hissetmişler, ırksal ayrışmaları temele almamışlardır (Arslan, 2019: 9). Zira modern 

öncesi dönemde, hiyerarşinin daha sert bir nitelik arz etmesi, ırksal değil sınıfsal bir ayrışmayı 

beraberinde getirmiştir. 
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İlkçağ’da sınıfsal ayrışmayı temel alarak oluşturulan “polis” devletlerinde de bunu görebilmek 

mümkündür. Polis içerisinde bulunan yurttaşların, kendileri dışında kalan yabancı ve köleleri 

yasama, yürütme ve yargı süreçlerinden mahrum bırakmaları, onları mevcut düzenden 

ayrıştırdıklarını göstermektedir. Bu durum karşısında Smith’in Yunanlılar için “kendi 

kültürlerini paylaşmayan ve kendi kent-devletlerinden gelmeyen halklara karşı ayrım 

içerisindedirler” şeklindeki tespiti dikkat çekicidir (Smith, 2002: 33). 

Antik (Eski) Yunan’da ortak biyolojik ve kültürel nitelikleri paylaşan  ve toplumla uyum 

içerisinde yaşayan bireyi ifade etmek için kullanılan ortak köken, kabile, kavim gibi beşerî 

birliğe dayanan “etnisite” kavramının varlığı karşımıza çıkmaktadır (Nişancı- Işık, 2015: 197-

198). Dolayısıyla böyle bir tanımlama fiziksel bir ayrıştırmaya dayanmayan etnisitenin, ırk 

kavramıyla arasındaki   farka işaret etmektedir. Nitekim etnisitenin, kökensel bir bütünlük teşkil 

etmediğine inanan Dural, kavramın ulus- devletlerin içsel çelişkilerine eğilerek 

tanımlanabileceğini kaydederek, şunları aktarır: 

“Her birey etnik bir kültürün içerisinde doğar ve onun ritüelleri doğrultusunda kimliğini, 

çevresine bakışını yoğurur. Etnik kimliğin en önemli özelliği ise akli olduğu kadar ruhani 

atmosferi de etkilemesi ve zamanla bir varoluş sorununa evrilebilmesidir. Türkiye’de yerleşik 

Alevi kültürü, bu kültürün ayinsel niteliklerinin kimi iller bazında değişmesi ya da İstanbul’un 

göbeğinde yükselen Sivaslılar apartmanları, Sürmeneliler Dernekleri sadece hemşehrilik ya da 

yöresel anlamda açıklanamaz. Her bir oluşum aynı zamanda etnik kimliğin birer ifade alanı ve 

varoluş sorununa aranan yanıtları temsil etmektedir. Ayrıca evrenselci geçinen 

bilimadamlarının bile etnik kimlik söz konusu olduğunda, farklı tavır takınmaları ve kendi 

köklerine dönmeye zorlanmaları etnik kimliğin çok ciddi bir temeline vurgu yapar.” 

(Dural,2018) 

2.2 ETNİSİTE/ ETNİK GRUP/ KİMLİK  

Tartışmaların odağı haline gelen “etnik” kavramı ve bununla birlikte “etnik grup” veya “etnik 

topluluk” terimleri, farklı coğrafyalarda farklı anlamlarla ifade edilmiştir. Fakat bu 

ifadeleştirilmelerde, ortak bir nokta olarak “birlikte hareket eden ve yaşayan gruplar” ölçeği 

üzerinde uzlaşıldığı görülmektedir. Smith’e göre Yunanca “ethnos”, Batı’daki en yakın 

tabiriyle ise Fransızca “ethnie” terimi, özünde     tarihsel süreç itibarıyla meydana gelen kültürel 

yapıların farklılığını barındırmaktadır. Süreç, verili bir halkı diğerinden/lerinden ayrıştırırken, 

söz konusu halka, dışardakiler (ötekiler) tarafından dayatılmış bir kimlik inşa etme noktasında 

önem arz etmektedir (Smith: 45-46). Smith’in teorik açıklamasını daha iyi anlayabilmek adına  
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beyazların ve siyahilerin birbirlerini tanımlarken kullandıkları değişik benzetme- sözcük 

kalıplarına inmek, araştırıcıya değerli ipuçları sağlayabilecektir. Türkiye özgülünde, Çingene 

kökenli yurttaşların, kendileri dışındakileri çağırma anlamında başvurdukları, “gaco (Çingene 

olmayan)” tabiri de ele alınabilir.  

Smith, etnik bağı zamanın dışında doğal olarak mevcut olan, “ilksel/asli/verili” ve aidiyetliğin 

bireyin durumuna göre değişiklik gösterdiği, “durumsal/araçsal” olmak üzere iki ayrı 

yaklaşımı, temel alarak incelemiştir. Bu uğurda kendisi etnik bir grubu, “soya ait mitlerin 

rolünü ve tarihi anıları vurgulayan, din, gelenek, dil ya da kurumlar gibi bir veya birden fazla 

kültürel farklılığa göre tanınan ve ayırdedilen bir kültürel kolektif tiptir” şeklinde 

açıklamaktadır (Smith, 2017: 40-41). 

Bununla birlikte etnik bir topluluğun; kolektif bir isim, ortak soy miti, ortak tarih, özel ortak 

kültür, belli bir teritoryal sınır ile nüfusun önemli kesimleri arasında dayanışma duygusu 

şeklinde altı ana niteliğe sahip olması gerektiği dillendirilmektedir. Zira söz konusu nitelikleri 

barındırma kabiliyeti yüksek olan topluluklar, Smith’e göre, ideal etnik topluluk oluşturmaya 

yakın bir konum arz etmektedirler (Smith: 41-42). Smith, her ne kadar etnik topluluğun 

niteliklerini sıralamış olsa da, bu niteliklerin dönemden döneme değişebileceğini ve bazı 

dönemlerde içlerinden birkaçının diğerlerine nazaran daha ön plana çıkarak, etnik kimliğin 

başat tümleyeni olabileceğini belirtir. Böyle durumlarda o toplumun etnik kimliği, başatlık 

taşıyan özellik/ özellikler üzerinden yeniden tanımlanmayı da zaruri kılar (Smith: 42). Zira 

“kimlik”; sürekli oluşum ve inşa halinde olan, tamamlanmamış, tamamlanamaz bir öznelliktedir 

(Bayri, 2011: 27). 

Baumann’a göre de etnisite/kimlikler, doğanın kendi işleyişinden ziyade,  insanların 

eylemlerinin, özdeşleştirmelerinin bir ürünü olup, doğanın tek başına başarabileceklerinin 

ötesinde bir anlam içermektedir. Bu uğurda etnisitenin kandan gelmediğini ispat etmeye 

çalışan Baumann, onu “şaraba” benzeterek şu tasviri yapmıştır: 

2.3 İLKÇAĞDAN  GÜNÜMÜZE ETNİK KİMLİĞİ GÜDÜLEYEN UNSURLAR 

“Şarap üzümden yapılır ve tıpkı etnik kimliklerin genelde atalar ve soyları arasındaki doğal 

bağlarla ilişkilendirildiği gibi doğal bir ürün olarak bilinir. Ancak doğanın kendisi şarap 

yapmaz, tıpkı soyun kendi başına etnisiteyi üretemeyeceği gibi… Bir sonraki süreçte, etnisitenin 

kendisini etnisiteyi paylaşır görenler nezdinde anlam kazanması için belli toplumsal koşullara 

gereksinim duyması gibi, şarap da yıllanmak için doğru koşullara gereksinim duyar. Son olarak 

şarap farklı sıcaklık derecelerinde şarap olmaktan çıkarak sirke ya da su haline gelir. Benzer  
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şekilde etnisite de yaşandığı toplumsal iklime bağlı olarak farklı anlamlar ve yan anlamlar 

kazanır. Tamamen durum ya da bağlama bağlı olarak etnik kimlikler vurgulanabilir ya da 

önemsizleşebilir; gururla ya da memnuniyetsizlikle taşınır; zorla kabul ettirilir ya da 

reddedilir” (Baumann, 2006: 65-66). 

Smith ve Baumann gibi araştırmacıların ortaya atmış olduğu zaman içerisinde etnik kimliklerin 

tanımlanışlarında yaşanan değişim ve dönüşümü, İlkçağ’dan Ortaçağ’a geçerken görebilmek 

mümkündür. Belirtildiği üzere İlkçağ Eski Yunan Devleti’nde; doğum yeri, ortak köken, kabile, 

kavim gibi unsurlar temel alınarak, beşerî bir birlik etrafında toplanmak önem arz etmekteydi. 

Hristiyanlığın Roma topraklarında doğmasıyla birlikte, etnisite kavramı yavaş yavaş dinsel bir 

içeriğe bürünmeye başlamıştır.  Hristiyanlığın İmparatorluğun resmi dini ilan edilmesiyle 

birlikteyse dinsel anlam yoğunlaşmış ve Latincede “ethnicus”, “ethnica”, “ethnicum” şeklinde 

farklı biçimlerde kullanılan “ethnic” terimi; putperest, pagan- batıl inançlı kişi anlamında, 18. 

yüzyılın sonlarına değin, olumsuz- dışlayıcı bir anlamda kullanılmıştır  (Nişancı- Işık: 199-200). 

Bilhassa 5. yüzyıla tekabül eden bu dönemde, herhangi bir kişi akrabalarının kim olduğu fark 

etmeksizin Hristiyanlığa geçebilmiştir. Ayrıca o dönemde Hristiyan denildiğinde, akıllarda, 

birbirlerine belli bir akrabalık bağıyla ya da diğer ilişkilerle değil, ortak inanç ve ibadetlerle bağlı 

büyük bir topluluğun üyesi canlanmaktaydı (Calhoun, 2012: 60-61) 

 

3.  RÖNESANS, REFORM- COĞRAFİ KEŞİFLER 

Uzun yıllar boyunca, dinsel bir içerikle tanımlanan etnisite teriminin, söz konusu çağrışımının 

kırılmaya başladığı ilk dönem Ortaçağ’ın baskıcı- karanlık yüzüne tepki olarak doğan 

“Rönesans ve Reform hareketleri” olmuştur. Öyle ki 15. yüzyılda Rönesansla birlikte insanın 

yaşam ve kendini tasarlama özgürlüğü noktasında (ya da böyle bir özgürlüğe sahip olup 

olamayacağı hususunda),  önemli değişiklikler boy göstermiştir. Bireyler artık kendi kaderleri 

üzerinde belirleyici rol üstlenen geleneksel güçlerden sıyrılamaya ve “ben” demeye 

başlamışlardır. İlkel, antik ve Ortaçağ’ı kapsayan modern öncesi dönemde doğduğu andan 

itibaren bir ilişkiler dokusu içerisinde sarmalanan ve aile, klan, aşiret, kast, etnik grup gibi bir 

sosyal grup tarafından varoluşu belirlenen insanın, birey haline geçişi bu dönemde aşamalı bir 

şekilde gündeme gelmiştir (Bilgin, 2007: 57). Aynı dönem esas itibarıyla uyruktan yurttaşa 

evrilmenin de kısa tarihini içermektedir. 
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15. yüzyılda toplumları etkileyen ve kimliklerin şekillenmesinde rol oynayan           diğer önemli 

gelişme ise coğrafi keşifler ve keşiflerin beraberinde getirmiş olduğu        merkantalist politikalar3 

olmuştur. Coğrafi Keşifler, Avrupa’nın fiziki coğrafyasını gözler önüne sermesinin yanı sıra 

imparatorlukların ve farklı insan topluluklarının yerleri hakkında da kapsamlı bilgiler sunmuş 

ve sunduğu bu bilgiler dünyanın algılanışında ve gücün toplumsal örgütlenişinde dönüşümün 

başladığı nokta olmuştur   (Calhoun: 18-19). 

3.1 MERKANTALİST POLİTİKALAR VE ÖTESİ 

Devletlerin ticareti temel alarak oluşturduğu merkantilist politikalar ise toplulukları gerek etnik 

gerekse de diğer topluluklarla iletişim içerisine ittiğinden, bir topluluğun kendisini diğer bir 

topluluk karşısında üstün kılma anlayışı, tam da bu yüzyılda belirginlik kazanmaya başlamıştır. 

Dolayısıyla keşifler ve ticari ilişkiler ile artan bilgi birikimi, Batı toplumlarının zihninin 

başkalarına, diğerlerine ve ötekilerine karşı, etnosantrik bir bakış açısıyla dolmasına sebep 

olmuştur (Bilgin: 37). 

Zira bu durum kölelik pratiklerini de zirveye taşımıştır. Batılılar diğer topluluklar ile kendileri 

arasındaki farkı; kültürleri ve doğaları üzerinden açıklamaya çalışarak, farkın kültürden 

gelmesi durumunda yerlileri uygarlaştırmak ve Hristiyanlaştırmak için bu kültürün yıkılması 

gerektiğini, farkın doğalarından           gelmesi durumundaysa bu koca çocukların eğitilmesi ve hatta 

korunması gerektiğini ortaya atmışlardır. Bu mantık silsilesinin kurulmasından uzunca bir süre 

sonra, dünya üzerindeki halkların, uygar olanlar ve olmayanlar biçiminde sınıflandırılması, 

zenci köle ticaretine meşruiyet kazandıran önemli bir nokta olmuştur (Bilgin: 36). 

Bilindiği gibi merkantilizm, 16.- 17. yüzyıllarda ticaretle uğraşan toplulukların büyük bir 

kısmında uygulanan ve ithalatı kontrol, ihracatı ise teşvik ederek, altın birikimini sağlamayı 

amaç edinen bir ekonomi politikasıdır. Güçlü bir merkezi idareyi ve devleti gerektiren bu 

politikalar, sosyal- siyasal bağlamda da önemli değişikliklere sebep olmuşlardır (Karagül, 

2017: 184). 

3.2 MODERNİZMİN ÇOCUĞU MİLLİYETÇİLİK 

Bernasconi de Avrupalıların yabancı kültürlerle karşılaşmasına iktisadi, dini ve siyasi çıkarların 

rehberlik ettiğini vurgulamış, beraberindeyse, Avrupa yayılmacılığında önderlik eden gücün 

ticaret olmasının yanı sıra fetih, köleleştirme,      vaftiz etme gibi itkilerin de önem arz ettiğini 

belirtmiştir. Ayrıca İngiliz düşünür Locke’un, “Her özgür Carolinalı, sahibi olduğu Zenci 

köleler üzerinde, söz konusu köleler hangi fikre sahip veya dine vb. mensup olursa olsun, mutlak 

iktidar ve otorite sahibi olacaktır” sözleri, üzerinde tekrar tekrar düşünülmelidir. Bernasconi  
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bu sözlere atıfta bulunularak, köle sahiplerinin köleleri üzerindeki iktidarlarına meşruiyet 

kazandırmaya yardım edilmiş olunduğunu dile getirmiştir (Bernasconi, 2015: 12-14). Yapılan 

ticaretin bir getirisi olarak yükselen köleleştirme ve bu durumun meşruiyet kazanması adeta 

yeni ve büyüyen bir sektör haline dönüşerek, Avrupa ekonomisinin manivelasının çarklarını, 

hiç duraksamaksızın döndürmeye muvaffak olmuştur. (Roberts, 2015: 301). 

Sonuç itibarıyla Rönesans ile başlayan ve pek çok alana yenilik getiren Reform hareketleriyle 

güçlenen tarihi süreç, bilim- teknolojide bilhassa da tarih, felsefe, etnografya, coğrafya, filoloji 

gibi bilim dallarında, yeni alanların açılmasına kaynaklık etmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 

ulusal kimlikler şekillenmiş ve belirginleşmiş, gelişmelerin teknolojik bir boyuta taşınması ise 

bu kimliklerin oluşum- yerleşme süreçlerine hız kazandırmıştır (Özberk, 2019: 378). 

Rönesans- Reform ile başlayan ve pek çok alana yenilik getirerek güçlenen tarihi süreç bilim 

ve teknolojide bilhassa da tarih, felsefe, etnografya, coğrafya, filoloji gibi bilim dallarında 

önemli gelişmeler kaydedilmesine öncülük etmiştir. Bu gelişmeler neticesinde ulusal kimlikler 

şekillenmiş ve belirginleşmiş, gelişmelerin teknolojik bir boyuta taşınması ise bu kimliklerin 

oluşum ve yerleşme süreçlerine hız kazandırmıştır. 

 

4. SONUÇ: KÜRESELLEŞMENİN TETİKLEDİĞİ ULUSALCI ARAYIŞLAR 

Son zamanlarda dünyanın giderek “büyük bir köye” dönüşeceği algısı, ilk günlerdeki olumlu 

etkisinden yalıtık olarak ele alınmaktadır. Günümüzde “büyük köyün”, ciddi bağımlılık 

ilişkilerine sebep olacağı ve bunun da çağcıl bir köleliğe mi, yola açacağı sorunsalı, 

küreselleşme tartışmalarını, küresel güçlerin hiç de istemeyeceği, biçimde milliyetçiliğe 

bağlamıştır. Küreselleşme olgusu; sınırların yok olacağı, ideolojilerin sonunun geldiği, ulus 

devletlerin tarih sahnesinden silineceği şeklindeki iddiaları gündeme getirdiğinden milliyetçilik 

üzerine yapılan tartışmalar gittikçe alevlenmiştir. Öyle ki batının öncülüğünü yaptığı 

küreselleşme, doğunun sosyalizmine galip gelmiş ve sosyal devlet anlayışından büyük ölçüde 

uzaklaşılarak, son günlerin moda tabiriyle, “dümen tutan” devlete dönüşmüştür. Bu uğurda 

dünyanın dört bir yanına yayılan yatırımcılar, ekseriyetle “üçüncü dünya ülkelerinin” temeline 

çöreklenmeye başlanmış ve Yeni sağ politikalar çerçevesinde, sınırlar gittikçe silikleşmeye 

başlamıştır. Sözü edilen değişimlere paralel olarak sanalağ (internet) tabanlı sınırsız bilgi 

edinebilme olanağının artmasıysa kültürel değerleri, insani ilişkileri, alışkanlıkları 

dönüştürdüğünden, arada görüntüden yiten, diğer alanın kimlikler olduğu görülür. 
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Toplumsal bağlamda sanal zemine oturtulan; “dijital kimlikler”, iktisadi bağlamda “dijital ve 

bilişsel kapitalizm” değişimin getirdiği yeni parametreler olarak gün yüzüne çıkmıştır. Devlet 

yönetimleri açısından bakıldığında ise siyasilerden daha çok yatırımcıların, özel şirket 

sahiplerinin ve çok uluslu şirketlerin egemenliğinin benimsendiği bir yapının var olduğu 

görülmektedir. Ekonomik alanda yaşanan bu aksaklıklar, siyasi çerçevede ‘dijital faşizm’ 

şeklinde ifade edilmektedir. Dijital faşizm (sayısal), ayrımcılığın ve ırkçılığın “neo-faşizm”, 

“neo-nazizim”, “İslamofobi”, “antisemitizm” en genel ifadesiyle, “zenofobi (Yabancı 

Düşmanlığı)” gibi olguların, sanal ortamla sınırlı kalmayıp, filli bir şekilde kendisini 

hissettirdiği araştırma raporlarına yansımıştır. Nihayetinde popülist söylemlerle birlikte 

pekiştirilen, toplumsal ve ekonomik dinamikleri şekillendiren yeni bir milliyetçilik, gün yüzüne 

çıkmaya başlamıştır. Bu sürecin belirgin yansımaları ise kitleleri ideolojik olarak etkileme 

gücüne sahip siyasi partilerin tutum ve tavırlarından okunabilmektedir. 
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ÖZET 

28 Şubat MGK toplantısından sonra medya tarafından “hükümet istifa edecek mi” haberleri 

yapılmış, ardından 13 Mart’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, bu kararlar kamuoyuna 

ilan edilmiştir. Sözü edilen toplantıda alınan kararların bir sonucu olarak, bildiri içerisinde en 

ses getiren maddelerden birisi 8 yıllık kesintisiz eğitim hususu olmuştur. Bahse konu madde, 

imam hatip okulları üzerinde dillendirilen farklı görüşleri de beraberinde getirmiştir. Bir 

bakıma 28 Şubat, Osmanlı İmparatorluğu’nda “Yenileşme hareketlerinin” başladığı 18. 

yüzyıldan itibaren, devletin hızla eriyip tükenmesine çare bulmak amacıyla, iki farklı görüş 

ekseninde cumhuriyete tevarüs etmiş, netameli konuların başat unsurlarından birisidir. Hem 

devlete adam yetiştirme, hem kadın- erkek giyiminin geleneksel biçimde mi kalacağı yoksa 

Batılılaşmanın ürünü olan gelişmeleri mi göstermesi gerektiği konuları, neredeyse bir asırdan 

fazla tartışılmaktadır. Bu konular yavaş yavaş iğneden ipliğe tüm siyasal sorunlara yansıyarak, 

ülkeyi yönetmeye talip her iki siyasal kadro için halledilmesi gereken sinir uçları olarak 

belirmiştir. 28 Şubat bildirisinde, mevzubahis konuların yer almış olması, başörtüsü 

tartışmalarını çokça konuşulan bir mesele haline getirmiştir. Elbette tartışmaya katılan her iki 

kesimin, ister laik olsun ister muhafazakar, kuşkularında haklı oldukları yanlar vardır. 

Doğallayın ülkeyi asırlardır meşgul eden İslam- Kemalizm tartışmaları da, siyasal İslam- 

demokrasi çatışması da, bir tarafın kesin haklılığıyla sonlandırılabilecek meselelerden değildir. 

Bu bağlamda bildiri metninde, sözü edilen konuların iki farklı görüş çerçevesinde ifade 

edilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla başörtülü öğrencilerin eğitim alma 

hakkıyla birlikte başlatılacak tartışmada, bu okulların meslek okulu olup olmadıkları, katsayı 

meselesi, eğitimde fırsat eşitliğiyle demokrasinin aynı anlama gelip gelmediği gibi noktalara 

parmak basılarak, başörtüsü sorununun çözümünün ülkenin önünü açıp açmadığı veya daha 

farklı bir çözüm yolunun mümkünlüğü masaya yatırılacaktır. Laik kesimin hassasiyetlerinin ve 

eleştirilerinin de dikkate alınacağı bildiride, ülkenin sorunlarının başa gelen iktidarın keyfine 

göre mi yoksa orta yolcu formüllerle mi tatlıya bağlanması gerektiği hususu metnin son 

bölümünde gündeme getirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: 28 Şubat bildirisi, başörtüsü sorunu, eğitim, Batılılaşma, siyasal iktidar. 
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IS IT POSSIBLE TO SOLVE POLITICAL AND SOCIAL DISCORSES BY 

TOTALIST APPROACHES? THE EDUCATION ISSUE AFTER 28 FEBRUARY 

INTERVENTION 

 

 

 

ABSTRACT 

On 1997 on February the 28, meeting of the National Security Counsil finished by a harsh 

statement given to the government by the military wing of the state. Turkey which has won its 

struggle for independence in the command of a coalition by the former Ottomans military and 

civil bureaucracy, composed of many social- political fragilities afterwards. Due to the crises 

seen because of the breakdowns in the military and civil wings of the state, Turkey met with 

organic crises situation. On March 13 the elected political government announced the statement 

to the public and in media a discussion began, if the government would resign or not. After a 

short hesitance, the coalition of the pan-Islamist Welfare Party with the liberal conservatist True 

Path Party leaders agreed on resigning from the power to re-form a coalition block. The head 

of the state Süleyman Demirel than, had upset the balance of politics and handed in the chance 

of forming the government to the opposition parties. By this movement the Statement of 28 

February has begun to be named as an “ıntervention.”  As well-known Turkish political axis 

has divided into two parts after the renewal movement began in 18. century. Both parts trying 

to rescue Turkey, carried themselves to the new republic being formed as to make sure, Turkey 

live forever this time. The educational problems in raising the masses of citizens for the future 

and how the people will dress in the republic became as the nerve edges of society, by the 

growing quarrels in between the secular and conservatist blocks of politics. The statement in 

1997 once again divided the country in two groups and the discussion used to focus on 

compulsary education for 8 years, multiple issue, hijab problem became to toppest disagreement 

facts. It can be seen the conflict which covers the whole population is hard to be solved by 

totalist approaches. In this paper the opınions of two sides of the public- politics will be 

discussed according to the thesis none of the parts can be called as totaly right or wrong. Are 

the Imam Hatip High Schools are regular schools or are they special kind of vocational schools 

indulging with religous problems of the publis? Is there a wise way of  leaving a special place 

for religious education within the secular system matters will be examined by both conservatist 

and laic opinions taken into consideration througout the paper.   

 

Keywords: 28 February statement, hijab problem, education, Westernisation, political power. 
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1. GİRİŞ: “1000 YILLIK” SÜRECİN BAŞLANGICI 

28 Şubat süreci ülkenin tüm oyun kurucularının (veto players), hatta sıradan yurttaşlarının bile 

yakından etkilendiği, Türkiye’nin dünya üzerindeki konumundan iç siyasal ilişkilerin yeniden 

düzenlenmesine dek, ülke tarihine başat etki eden bir süreçtir. Aslına bakılırsa, tıpkı, dönemin 

başında askeri kanat tarafından dillendirildiği gibi, “Belki de 1000 yıl sürecek bir süreç”tir, 28 

Şubat. Zira 28 Şubat bildirisi ardından başlayan süreci, AKP’nin iktidara gelişiyle sınırlandırıp 

sonlandırmak ciddi bir hatadır. İslamcı kız öğrencilerinin eğitim alma haklarının tanındığı, o 

ana dek tek başına iktidarı aklına bile getiremeyecek bir oluşumun, hem de 19 yıl boyunca 

iktidarı elinde bulunduracağı; 28 Şubat ardından başlatılan tartışmalar, muhafazakar “kızıl 

elmaya” göre, ipin muhafazakar kesimce göğüslendiği bir ivmeyle noktalansa da, toplumsal 

bölünmüşlüğün noktalanmadığı günümüz Türkiyesi’nden, hala “post 28 Şubat travması”nın 

atlatılamadığı bir dönem olarak bahsetmek mümkündür. Doğallayın AKP hükümetlerinin 

birbiri ardından iktidara geldiği yaklaşık 20 yıllık dönem, Türkiye’nin karşısında bütün 

ağırlığıyla duruyor. Görünüşte yenen ve yenilenlerin yer değiştirdiği 28 Şubat dönemi, 

toplumsal kırgınlık ve bölünmüşlüğe çare olamamış hatta varolanı kronikleştirmiş gibi 

gözüküyor. Hiç kuşkusuz 1000 yıl olmasa da, artı ve eksileriyle daha uzunca bir zaman önü- 

kendisi- postuyla hissedilecek 28 Şubat süreci, “Bu ülke bir yandan da farklı kesimlerin haklı 

arzularının düşümdeşleştirilip düşümdeşleştirilemeyeceği bir ortama ne zaman ulaşabilecek?” 

açmazını içinde barındırıyor. Bu bildiride, eğitime erişim hakkının belli bir kısmını oluşturan, 

başörtülü kadınların talepleri üzerinden konu irdelenmeye çalışılacak. Tabii başörtüsüz 

kadınların eğitime erişim hakkının, hiçbir baskıya uğratılmadan korunması gerçeği akıldan 

çıkarılmaksızın.  

1.1 OLAYLI MGK TOPLANTISI 

28 Şubat MGK toplantısından sonra medya tarafından “hükümet istifa edecek mi?” haberleri 

eşliğinden başlatılan muammanın ardından, 13 Mart’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, 

kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir (Güler,2015). Sözü edilen toplantıda alınan kararların bir 

sonucu olarak, bildiri içerisinde en ses getiren maddelerden birisi, “8 yıllık kesintisiz eğitim” 

hususu olmuştur. Bahse konu madde, imam- hatip okulları (İHL) üzerinde seslendirilen, farklı 

görüşleri de beraberinde getirmiştir. Bunların yanı sıra dikkat çeken hususlardan bir diğeri, 

eğitim kurumlarında kılık kıyafete yönelik, aykırılık teşkil edecek giysilere izin verilmemesi 

konusuna yer veren madde olmuştur. Bildiri metninde mevzubahis ibarenin yer almış olması,  
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dikkatleri bir süreden beri ülkenin temel meselesi haline yükselmiş olan başörtüsü 

tartışmalarına çekmiştir.  

Bu bağlamda sözü edilen konuların iki farklı görüş çerçevesinde ifade edilmesinin yerinde 

olacağı düşünülmektedir. Gazeteci-yazar Oktay Ekşi’ye göre RP’nin sekiz yıllık kesintisiz 

eğitime karşı olmasının nedeni, “Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim sistemi uygulanınca 

halen imam hatip liselerinin fidanlığı olarak değerlendirdikleri ‘orta kısım’ların ellerinden 

gitmesi”dir. Bununla Türkiye gibi koskoca gemiyi idare edecek sayıda tayfaları olamayacağının 

farkındalar”dır. (Ekşi,1997) 

1.2 SİVİL TOPLUM BÖLÜNÜYOR 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu (TESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Atatürkçü 

Düşünce Derneği’nin (ADD) de aralarında bulunduğu, “Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları 

Birliği” 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi üzerine tutumunu, şu sözlerle ifade etmiştir: 

“Ülkemizi çağdaş dünyaya taşıyacak ve evrensel çocuk haklarının gereğini sağlayacak, 

çocuklarımızı kurslardan, erken çıraklıktan, erken evlilikten kurtaracak, ruh ve beden 

sağlıklarına kavuşturacaktır” (Hürriyet,1997-d).  

Emekli Albay ve yazar Alican Türk, sekiz yıllık kesintisiz eğitimle birlikte, İHL’lerin 

kapatıldığı olgusunun gerçeği yansıtmadığını savunmuştur. Bu bağlamda yazar söz konusu 

savunusunu, şu ifadelerle sürdürmüştür: “Bu söylem tamamen halkın dini duygularını istismara 

yöneliktir. 28 Şubat döneminde kapatılan tek bir imam hatip okulu yoktur. Gerçek şudur: 

Kesintisiz sekiz yıllık eğitime geçince bütün meslek okullarının mesleki teknik okullarının ve 

Anadolu Liselerinin orta kısımları otomatik olarak kapanmıştır” (Türk ,2021: 419-420).  

Türk’ün aksine, gazeteci-yazar Yılmaz Yıldız’a göreyse eğitimin çağdaşlaştırılması kisvesi 

altında, hükümete dayatılan 8 yıllık kesintisiz eğitimle, İHL ve Kuran kursları ortadan 

kaldırılmak istenmiştir (Yıldız,1997:3). Yine bu paralelde olmak üzere, Selçuk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, 8 yıllık kesintisiz eğitim kararına yönelik ortak bir bildiri 

hazırlayarak, şu ifadelere altını çizmişlerdir: 

“Milli Eğitim için faydalı olacağına inandığımız sekiz yıllık temel eğitim konusunun bilimsel 

veriler, yurt gerçekleri ve kalkınmış ülkelerde uygulanan modeller göz ardı edilerek ideolojik 

amaçlarla sömürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. İmam Hatip Liselerinin orta kısmının 

kapatılmak istenmesi zorunlu eğitimi kesintisiz de olsa sekiz yıla çıkarmanın doğal bir sonucu 

değildir. Ne İmam Hatip Liselerinin orta kısmını, ne de diğer orta dereceli okulların  
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bünyesindeki ortaokulları kapatmadan sekiz yıllık zorunlu eğitimin uygulanması mümkündür. 

Bunun için sekiz yılın ilk beş yılını diploma ile bölen kanun maddesinin yürürlükten 

kaldırılması kâfidir” (Koyuncuoğlu,1997). Gazeteci-yazar Alp de sekiz yıllık kesintisiz 

eğitimle “İmam Hatip Liselerinin orta kısmına öğrenci kabul edilmeyecek” şeklinde, bir 

dayatmanın söz konusu olduğunu belirtmiştir (Alp,1997).     

  

2. 8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM 

Yer verilen görüşlerin de ışığında, söz konusu dönemde çok fazla tartışma konusu haline 

getirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasının, İHL’leri kapatma maksadı taşımadığı 

düşünülmektedir. Şöyle ki mevzubahis düzenleme salt İHL’ni etkilememekte, bu madde ile 

aynı zamanda, diğer meslek liselerinin de orta kısımları kapanmaktadır. Bunun ötesinde 

tartışmaya katılan hem Türk, hem Yılmaz Yıldız ve diğerleri konuya kendi açılarından 

yaklaşarak, toplumu manipüle etmeye çalışmaktadır. Hatta tartışmaya ortadan katılırmışçasına 

bir izlenim vermeyi amaçlayan İlahiyat kökenli akademisyenler bile, konuyu benzer oldu- 

bittilerle geçirmeyi denemektedirler. Yine o dönem askeri ve sivil kadrolar da sentezci, “orta 

yolcu” çözümler getirerek, işlemeyen eğitim çarkını işler hale getirmek yolunda bir tıkacı 

eğitim alanının önünden çekmek yerine, o veya bu tarafa haklılık kazandırmayı 

arzulamaktadırlar. Doğallayın 28 Şubat’ın İHL sorunu hızla, “Pavlov’un tüm köpeklerinin”, 

ödüllerine uzanmak üzere yaptıkları karşılıklı kör döğüşüne hizmet ettirmektedir.  

2.1 İHL’LER VE MESLEK LİSELERİ  

Zira muhafazakar kanadın silahşorları eğer konuyu İHL’lerde sınırlı tutmak yerine biraz olsun 

genişletebilselerdi, ülkenin Robert Kolej, Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel Alman Lisesi, St. 

Michael, İtalyan Lisesi, vb. pekçok kolejinin orta kısımlarının da, aynı yasanın kurbanı 

olduklarının ayırdına varabileceklerdi. Oradan bu okulların örneğin Robert Kolej’nin devasa 

arazisinin ranta açılıp, çarpık yapılaşma üzerinden kanunu getiren kesimlere haksız kazanç 

malzemesi haline gelebileceği konusu, gündeme gelebilecek ve rant- eğitim- yağma ekseninde 

halk nezrinde çok daha avantajlı bir konuma yükselip, eğitim kurumlarının tamamına sahip 

çıkma edimliliği sergileyebileceklerdi. Ancak dertleri bu değildi.  

Aynı şekilde laik kesim de, eğer İHL’ler meslek okulu değillerse, ne olmaları gerektiği 

üzerinden bir yaklaşımı benimseyerek, katsayı sorununu yeniden tartışmaya hazır olduklarını, 

İHL’lerin enikonu meslek okulları oldukları halde, buraların mezunlarına idarecilik, siyaset 

yapma, hatta mesleklerinden tamamen bağımsız alanlarda faaliyet göstermelerinin, önünün açık  
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olduğunu vurgulayabilirlerdi. Ne de olsa, her üniversitelinin bile, ille mezun olduğu alanda 

faaliyet göstermediği bir ülkede, İHL mezunlarının mutlaka imam- hatip ve/ veya imam- hatibe 

olmayabilecekleri olağan karşılanabilirdi. Daha da önemlisi, “İHL’lerde kız öğrencinin ne işi 

var? Bunlar erkeklerin yerine camilere mi atanacak?” şeklinde kaygıya kapılan, hem laik hem 

de muhafazakar çevrelere, İHL’lerden mezun kız öğrenciler için yeterince imam- hatibe 

kadrosu ayrılacağına yönelik yanıt sunulabilirdi, bu da daha başından beri modernist İslam’la 

arasından su sızmayan Kemalist kesimler için ciddi bir dinde reform adımı olabilirdi. Ne yazık 

ki bu da kimsenin iştigal ettiği bir konuya dönüşemeden, bir tartışma en gerici unsurlarıyla 

tartışılıp, orta- yolcu tüm çözümler, her iki kanadın kalabalık slogan çığlıkları arasında, zımni 

bir gericilik koalisyonu eşliğinde hasıraltı ediliverdi. 

Sürecin bir diğer unsuru başörtüsü meselesiydi elbet. Dönemin oyun kurucularından 

Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Bican, başörtüsüne ilişkin düşüncelerini 

şöyle dile getirmiştir: “Bu görüntüler laik Atatürk Türkiye’sine yakışan bir manzara mı? Hani 

gözümüz Batı’daydı? Çağdaş Dünya’yı yakalayacak, çağdaş olacaktık? Atatürk’ün özlediği 

Türkiye mi bu?” (Bican, 2017: 31). Hukukçu- akademisyen Prof. Dr. Hikmet Sami Türk de, 

benzer bir biçimde, başörtülü öğrencilere yönelik, şu ifadeleri kullanmıştır:“14. Yüzyılın 

öncesindeki toplumsal simgeyi taassubun simgesi haline getirmeyin. Kafanızı, gönlünüzü, 

yüzünüzü bilim ışığına açın. Sizi yanlış mücadele içine çekmek isteyen kışkırtıcılara 

inanmayın. Hurafelere, dini siyasi amaçları için kullanmak isteyenlere izin vermeyin” 

(Hürriyet,2000).  

2.2 BAŞÖRTÜSÜ SORUNU 

Türkiye’yi ikiye bölen tartışmada her oyun kurucunun Sami Türk- Bican gibi düşünmeyeceği 

açıktı. Nitekim zıtlığa bir veto oyuncusu olarak duhul eyleyen, “İnsan Yerleşimleri Derneği, 

Hür Düşünce Topluluğu ile Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi” gibi bir grup demokratın bir araya 

gelerek oluşturdukları, “Sivil Haklar İnisiyatifi” söz konusu başörtüsü yasağını, “insan hakları 

ve hukuka darbe” olarak tanımlamışlardır (Sencer,1998:10). Daha da önemlisi gazeteci-yazar 

Çetin, “25 Ekim 1990 günü çıkarılan 2547 Sayılı YÖK Kanunu’nun Ek-17. Maddesi uyarınca 

üniversitelerde başörtüsünün serbest olduğunu” ifade etmiştir (Çetin,1998).  

Buraya kadar gazeteci, yazar, siyasetçiler üzerinden şekillenen başörtüsü meselesinin, 

akademisyenlerle olsun, sağlıklı, orta- yolcu bir çözüme kavuşturulması beklenirken, konunun 

taraflarından biri olarak ortaya atılan, Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği’nin 

bile (UNDER), çözümden ziyade, kendisi ve örgütünü siyasi kanatlardan birisine yamamak  
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çabasında olduğu gözlemleniyordu. Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Şefik Dursun başörtüsü 

yasağı uygulamasıyla, üniversitelerin kışlaya çevrildiğini, şu ifadelerle öne sürmüştür:  

“Üniversitelerden beklenen bilimsel üretimi arttırmak olacak iken bu ile uğraşıyorlar. Başka bir 

yara açar bu uygulama. Çok yanlış buluyorum. Laik bir devlet inanların kıyafetleriyle 

uğraşmaz. Türkiye bu şekilde demokratik bir ülke olma özelliğini kaybetmeye başlar” 

(Muradoğlu,2000).    

Yukarıda ifade edilen düşüncelerin akabinde, ilgili ilgisiz her kesimde, başörtüsü meselesiyle 

ilgili kanaat belirtme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu kapsamda hatırlatılması gereken, başörtüsü 

sorununun, 28 Şubat sürecinde ortaya çıkan bir olgu olmadığıdır. Zira dönemin çok öncesinde, 

örneğin muhafazakarların, “beyaz sinema akımı” perspektifinde ürettikleri, “Yalnız Değilsiniz” 

filmleri, başörtüsü sorununun, 28 Şubat’ı, en az yedi sene önsellediğini ortaya koymaktadır. 

Ancak söz konusu dönemde başörtüsü yasağını tatbik etme yolunda gerçekleştirilen 

uygulamalar ve bahse konu yasağın kapsamlı bir biçimde gerçekleştirilmesi, başörtüsü 

meselesinin, 28 Şubat süreciyle bütünleşme sonucunu ortaya çıkarmıştır. Yine bununla 

bağlantılı olarak başörtüsü yasağının ve bunun beraberinde getirdiği sonuçların, insan onuruna 

aykırı, kişi hak ve özgürlüklerini hiçe sayan bir uygulama olduğu hususunun, dönemin 

yöneticilerinin zihninde değilse bile, toplumsal basiret (sağgörü) kanalları çerçevesinde kabul 

gördüğü anlaşılmaktadır.  Bu noktada, 28 Şubat sürecini ele alan anayasa hukukçusu Mustafa 

Erdoğan’dan yapılacak, aşağıdaki alıntıya yer vermek anlamlı olacaktır: 

”Asıl sorgulamamız gereken, Türkiye’deki eğitimin genel yapısının özgür-düşünceli, kendi 

başına karar verebilen, insanlık tecrübesinin ufuklarından haberdar ve hayatın belirsizlikleriyle 

baş edebilecek ölçüde donanımlı kişiler yetiştirmeye elverişli olup olmadığıdır. Esasen asıl 

meselenin bu olduğunu görebilmek için, temelde eğitime bakışımızı değiştirmek zorundayız. 

Eğer eğitimin kişileri bilgilendirmek, potansiyellerini geliştirmek ve beceri kazandırmakla 

sınırlı, mümkün olduğunca tarafsız bir kamu etkinliği olmak yerine; onları belli bir inanç, dünya 

görüşü veya ideoloji doğrultusunda ‘eğip-bükmek’, kalıba sokmak için yapılan ‘devletçi’ bir 

etkinlik olduğu genel bir kabul görüyorsa, bu ister dini isterse la-di-ni olsun sonuç değişmez” 

(Erdoğan, 2007, 93-94).    
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2.3 ANASOL- D DÖNEMİ 

Bilindiği gibi 28 Şubat kararlarının hayata geçirilmesi amacıyla, ANASOL-D iktidarı, TSK 

tarafından, yeni hükümeti kurma yolunda desteklenmiştir. Bu minvalde ANASOL- D 

döneminde MGK’nın isteklerine ilişkin atılan adımları, şu şekilde sıralamak mümkündür: 

“Kesintisiz zorunlu sekiz yıllık temel eğitim yasalaştırıldı. Kuran kursları için yeni yönetmelik 

çıkarıldı ve kurslar ile vakıf yurtlarının yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. 

Camilerin yapım, yönetim ve denetiminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirleyici olması için 

yönetmelikler çıkarılırken, kamu kuruluşlarında çalışanlar için kılık-kıyafet genelgesi 

yayımlanarak yürürlüğe sokuldu. İrticanın önemli finans kaynağı olarak gösterilen kurban 

derilerinin toplanması konusuna da ANASOL-D Hükümeti döneminde el atıldı. İçişleri ve 

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı genelgelerle, kurban derilerinin Türk Hava Kurumuna 

verilmesi istendi. İrticai yayınlarla mücadele için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

harekete geçirildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir kurul aracılığı ile il ve 

ilçelerdeki yurt, pansiyon, dershane, okullar denetim altına alındı. Türkiye’nin 'Din Adamı 

İhtiyacı Temin Planı’ hazırlanırken ‘siyasi simge’ olarak gösterilen türban üniversiteler de 

yasaklandı” (Akpınar,331-332).       

Neticede, ANASOL- D hükümetinin gerçekleştirdiği politikalar kapsamında, 8 yıllık kesintisiz 

eğitim uygulamasının kabulüyle, İHL’lerin orta kısmı, diğer pekçok eğitim kurumunda 

yaşandığınca kapatılmış ancak İslamcı- muhafazakar- laik dezenformasyonun girdabında, 

(Özgan,2008:101) asıl sorun bir türlü dillendirilememiştir. Temel eğitim yasasının çıkarılması, 

diğer meslek okullarının, orta kısımlarının kapatılmasını gerekli kılmıştır (Kocabaş,16). Bu 

noktada, kimse; Robert Lisesi ve benzerlerinin eğitim süresinin 7 yıldan 4 yıla indirilmesiyle, 

Türkiye’de seçkin dil eğitimine ciddi darbe vurulmadığı veya bu karar kapsamında yüksek 

öğrenim filoloji-  yabancı dil eğitim bölümlerinin kısırlaştırılmadığını öne süremez. Ne var ki, 

asıl amaç eğitimin kalitesi olmadığından, hatta bu unsur mevzubahis bile edilemediğinden, 

Türkiye çok ciddi bir tartışma sürecini daha, tipik bir üçüncü dünya ülkesi olarak, yani süreçten 

hiçbir ders çıkaramayarak geçiştirmeyi “başarmıştır.”   

Bu arada Başbakan Mesut Yılmaz’ın, mevcut hükümetin yapılan “post-modern” askeri 

müdahale sonucu iktidara gelmesinden ötürü, TSK’ya karşı tavrında bocalama yaşadığı 

söylenebilir (Baykam,2001:146). Bu durum 1997- 1999 arasında Yılmaz’ın verdiği kararların, 

pekçoğunda etkisini göstermektedir. 8 Yıllık kesintisiz eğitimin yasalaşmasından sonra Yılmaz, 

partisinin hırpalanacağı düşüncesine kapılmış ve TSK’nın denetiminde olmaktan rahatsızlık  
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duymaya başlayarak, konuyla ilgili fikrini, Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’e 

açıklamıştır. Bunun üzerine Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığı’nda, Başbakanlık Takip Kurulu 

kurulmuştur. Amaç, BÇG’nin sivilleştirilmiş şekliyle yoğun eleştiri dalgasını dindirme olsa da, 

sözü edilen oluşum, Genelkurmay ile daima irtibatlı bir biçimde çalışmış, zamanın moda 

terimiyle, “fişleme” raporları, söz konusu kurulda toplanmıştır (Tayyar, 2009:108-120). 

    

3. EĞİTİM- ÖĞRETİM VS. 

Öte yandan 29 Temmuz 1997’de TSK tarafından, ANASOL-D Hükümeti’ne 28 Şubat 

kararlarını uygulama noktasında ilerleme kaydedilmediği gerekçesiyle, Genelkurmay’da 

brifing (özel toplantı) verilmiştir. Ardından özel toplantı, 9 Eylül 1997’de medyaya 

tekrarlanmıştır. Mevzubahis toplantıda, TSK tarafından, hükümet değişiminin yapılmasının, 

irtica tehdidinin yok olduğu anlamına gelmediği beyan edilmiştir (Tayyar,108-109).  

ANASOL-D Hükümeti’nin 28 Şubat kararlarını uygulamaya yönelik yeterli adımları atmaması, 

TSK’nın tepkisine yol açmıştır (Öztürk,75). Mesut Yılmaz Hükümeti’nin, ordunun desteğini 

arkasına almasına karşın, 28 Şubat kararlarının hayata geçirilmesinde gösterdiği pasiflik, 

ressam Bedri Baykam’ın ifadesiyle “ANASOL-D Hükümeti’nin karnesinde kötü bir not olarak 

kalmıştır” (Baykam,144-145). Yine bu dönemde üniversite kayıtlarını yaptırmak için başörtülü 

fotoğraf veren öğrencilerin kayıtları gerçekleştirilmemiş, “Söz konusu tavır eğitim özgürlüğüne 

vurulan bir darbe” olarak tavsif edilmiştir (Tezcan-Yılmaz,1997:2).  İstanbul Üniversitesi 

Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun eylemleri, başörtüsü ile ilişkili olarak üniversitelere “şeriat 

yanlısı” kişilerin girmesinin engellenmesi uygulaması olarak görülmüş ve geçiştirilmeye 

çalışılmıştır. Kemal Alemdaroğlu bu yönde hareket edilmesinde, İstanbul Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Nur Serter’den de destek görmüştür (Baykam,54). 

3.1 PİLOT BÖLGE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İstanbul Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreninde, Rektör Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, 

“Demokrasi toplumda farklı görüşlerin özgür ortamlarda tartışılması ile gerçekleşebilir. Ancak, 

bugün dünyada hiçbir demokratik rejim, varlığını tehdit eden ve ortadan kaldırmak isteyen 

düşünce ve eylemlere özgürlük tanımaz” (Çakmakçı,2000:22) diye konuşmuştur. 

Alemdaroğlu’nun yer verilen söylemi, başörtüsünün rejimi tehdit eden, irtica yanlısı bir sembol 

olduğuna işaret etmektedir. Başörtüsü yasağı ilk etapta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul 

Üniversitesi’nde uygulanmaya başlamış, ardından bu düzenleme, tüm üniversitelerde ve 

İHL’lerde yaygınlık kazanmıştır (Solmaz,2012:589). YÖK ve üniversite ortamına dair çalışma  
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yürütmüş akademisyen- yazar Toktamış Ateş, İstanbul Üniversitesi’ni, başörtüsü yasağının 

pilot bölgesi olarak anmıştır (Ateş,1999:207).     

Başörtüsü yasağının tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanma çabasını, Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi takip etmiştir. Öteki okullar bir yana, ilahiyat fakültelerinde 

başörtüsü yasağının uygulanmasına ayrıca karşı çıkılmış, fakat itirazlar, mevcut durumda, bir 

değişiklik oluşturmamıştır (Karaman,328). İlahiyat Fakülteleri’nde uygulanan başörtüsü 

yasağına örnek olarak, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Önkal’ın, 

şu sözleri, açıklayıcı görünmektedir: “Üniversite rektörlüğü bana ‘Bu yasağı uygula’ diyor ben 

de uyguluyorum. Hakkınızda cezai işlem yapılır ve siz büyük zarar görebilirsiniz. Lütfen 

anlayış gösterin, adına feragat mı dersiniz, taviz mi dersiniz bilemem ama yardımcı olmanızı 

istiyorum” (Yeni Şafak,2000:16).          

Netice itibariyle 1999 yılı, başörtüsü yasağının toplu olarak bütün üniversitelerde uygulandığı 

bir yıl olmuştur (Ekşi,2012:165). Bu anlamda 28 Şubat sürecinde liberal- sivil toplumcu bir 

kavrayışta,  başörtüsü yasağının, “üniversitelere postal sokulması” anlamını taşıdığı 

söylenebilir (Örgel,2012:495). Bu arada süreçten zarar görenler salt başörtülü öğrencilerle 

sınırlı kalmamıştır. Sayıları net olarak belirlenmese bile, başörtülü sınırlı sayıda akademisyen 

de, mağduriyet yaşamıştır. Sözü edilen akademisyenler üniversiteden uzaklaştırma, düzenli 

aralıklarla soruşturmaya tabi tutulma gibi uygulamalardan geçirilmişlerdir (Özipek,2012:173). 

3.2 KILIK- KIYAFET YÖNERGESİ 

YÖK tarafından uygulamaya konulan “Kılık Kıyafet Genelgesi”yle, 637 öğrenciye okuldan 

uzaklaştırma cezası verilirken, bin 17 öğrenciye kınama, bin 579 öğrenciye de uyarma cezası 

verilmiştir. Bunun yanısıra 25 öğretim üyesi ve idari elemanı meslekten veya kamu görevinden 

men, yüzü aşkın üniversite personeline de çeşitli disiplin cezası verildiği kaydedilmiştir 

(Sevinç,1999:12). Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 28 Şubat döneminde 

üniversitelerin akademik başarıdan ziyade, siyasi gündeme uyum sağlama yoluna girdiği 

vurgulanabilir. (Erdoğan,2012:341). Bu bağlamda, Aktay’dan yapılan aşağıdaki alıntı. Önem 

taşımaktadır:  

“Üniversiteler tarihleri boyunca, hele dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi özgürlüklerin 

kısıtlanmasını, üniversitelerin toplumun belli bir kesimine kapatılmasını talep eden bir söyleme 

öncülük etmiş değildir. Aksine üniversiteler dünyanın her yerinde her zaman özgürlük 

talepleriyle temayüz etmişlerdir” (Aktay,2012:34).  
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Aktay’ın iddiaları, ancak; başörtüsü yasağı hususunda toplumun muhafazakar kısmının haklılık 

verebileceği bir içerik taşımaktadır. Aktay, tıpkı Kemalist devrim kanunları uygulansın diye 

yırtınan laik kesim kadar, kurmaca bir düzlem çerçevesinde yürümektedir. Zira başörtüsü 

yasağı her ne kadar toplumun verili bir kısmına yönelik haksızlık konusu oluyorsa da, ülkenin 

laik kimliğine ilişkin kaygılar da, yabana atılır cinsten değildir. Üstelik Topçu’dan Seyid Ahmet 

Arvasi’ye, Mümtaz Turhan’dan Abdülaziz Bekkine’ye hemen hemen tüm hatırı sayılır 

muhafazakar düşünür, dinin devlet güdümünde yürütülmesini istemelerine, hatta bu yolda kimi 

muhafazakarları “mürtecilikle” suçlamalarına karşılık, İslamcı kesimin biraz palazlanmasının 

ardından, ana-akım muhafazakarlığın dışına çıkarak, kökenlerini inkar etme noktasına 

yürümesi, ülkede başörtüsü sorunu kadar, laikliğe uyum sağlama sorununun da yaşandığını 

7açığa çıkarmaktadır.  

Yine de son kertede, başörtüsü yasağı toplumda kadınların inanç özgürlüğüne yönelik bir engel 

teşkil ettiğinden, sınırlama, temel insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir boyuta 

ulaşmaktadır. Dolayısıyla bu noktada demokrasi zafiyete uğramaktadır. Böylelikle de, yaşanan 

başörtüsü sorununun, aynı zamanda demokrasi sorunu olarak kendisini gösterdiği ileri 

sürülebilir. (Kırık,2007:133).  

3.3 ÖZAL- EVREN ÇATIŞMASI 

Kenan Evren liderliğindeki 12 Eylül Askeri Cuntası eliyle oluşturulan YÖK (Anayasa’nın 13. 

Maddesi) , Kıyafet Genelgesi ile başörtüsünü yasaklamış, ardından aynı YÖK 1984’te bu yasağı 

kaldırmıştır. Daha sonra 1986’da dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından irtica 

nedeni olarak gösterilerek tekrar yasaklanmıştır. 1987 yılına gelindiğinde Turgut Özal 

hükümeti tarafından başörtüsü serbestisini içeren yasa düzenlenmiş, fakat Cumhurbaşkanı 

Kenan Evren’in kararıyla, söz konusu kanun teklifi veto edilmiştir. Bunun akabinde, 1988 

yılında Özal iktidarınca yeniden düzenlenip tekrar meclisten geçirilerek, Cumhurbaşkanı 

Evren’in önüne yollanmış, bu sefer Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır. Daha sonra 

konuyu Anayasa Mahkeemesi’ne taşıyan Kenan Evren, yasayı iptal ettirmiştir. Mahkeme 

kararının ardından 1990’da hükümetçe bir kez daha yasağın ortadan kaldırılmasına yönelikanun 

 

 

 

                                                            
7 Bu konuda ayrıntılı bilgi için A. Baran Dural’ın “Milliyetçi Hareket” (Dural, 2011) ve “Başkaldırı ve Uyum: 

Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu” (Dural, 2010) kitabındaki geleneksel- modernist İslam tartışmalarına 

başvurulabilir.  
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çıkarılmıştır. Böylelikle 2547 Sayılı Yasanın ek 17.maddesi8 uyarınca, başörtüsüne nispeten 

serbestlik getirilmiştir (Albayrak,2008:50).     

28 Şubat döneminde, kadın öğrenciler üniversite girişlerinde başörtülerini çıkarmak zorunda 

kalmış, öğrencilerin bazıları ise peruk takarak yönetimin uygulamalarının arkasından 

dolanmayı tercih etmişlerdir. (Özcan,2012:520). Başlarını açmak istemeyen kimi öğrencilerin 

peruk kullanması, “tesettür peruğu” adlı yeni bir kavramı da ortaya çıkarmıştır (Özer,257). 

Ayrıca lise ve dengi okullarda lise ikinci sınıfta verilen Milli Güvenlik dersi, durumun bir başka 

boyutunu oluşturmuştur. Öğrencilere İHL’de de verilen söz konusu ders, bilindiği gibi 

çoğunlukla askeri bir yetkili tarafından verilmektedir. Milli Güvenlik dersine girebilmenin 

koşulu ise başörtülü öğrencilerin, başlarını açmaları şeklinde tezahür etmiştir. Milli Güvenlik 

dersinde başörtüsünü çıkarmamanın yaptırımı ya sınıfta yok yazılmak, ya da dersten düşük not 

almak olmuştur  (Kayalı, 1994:356-357). Fakat buradaki en önemli açmaz, muhafazakar 

öğrencilerin çok erken bir yaşta askeri yetkililerle karşı karşıya getirilmesidir ki, mevcut 

toplumsal bölünmüşlükte, bu uygulamanın yarattığı yarılma duygusu, henüz objektif biçimde 

araştırılamamıştır. Başörtüsü sorununun hukuki ve siyasi boyutunu değerlendiren hukukçu-

siyasetçi Benli, kendisine göre dönemin demokrasiye aykırılık taşıyan manzarasını, şu şekilde 

aktarmıştır:           

“Kişilerin kıyafet biçimleri nedeniyle farklı muamelelere maruz bırakıldığı ve temel haklarını 

kullanmalarının başlarını açma şartına bağlı tutulduğu bir ortamda eşitlik ve özgürlükten 

bahsetmek mümkün değildir” (Benli,2008:135). Ki burada da konunun ikinci boyutu yani 

“Yurttaşların özgürlük veya başka nedenlerle kanunların arkasına bu denli rahatça dolanma 

‘özgürlüğüne” sahip olup olmadıkları hususu ya da Burke’den mülhem, “İnsanlar sırf eşitlik ve 

özgürlük için her istediklerini yapabilirler mi?” tartışması “nedense” “es geçilmiştir.”  

Başörtüsü yasağına karşı yapılan en dikkat çekici eylemlerden birisi, “el ele” eylemi olmuştur. 

Eylemin ilgi görme nedeni, İstanbul’dan başlayarak Artvin’e kadar uzanan yurttaşların, bir 

araya gelerek el ele tutuştukları, sessiz bir eylem olmasından ileri gelmektedir. Eyleme şahitlik 

ettiğini belirten Veysel Eren, hareketin mahiyetini “Türkiye’yi bir uçtan bir uca el ele 

bağlamak” şeklinde nitelendirmektedir (Eren,2001:225).    

 

 

                                                            
8 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa, 3670 Sayılı Kanun ile eklenen ek 17. Madde şu şekildedir 

(Akkuş,1996:4): “Ek madde 17- (Ek:25/10/1990-3670/12 md.) Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; 

yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir” (Yükseköğretim Kanunu,1981:Ek madde 17). 
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Üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin el ele eylemi, “İnanca saygı, düşünceye 

özgürlük için el ele” sloganıyla, milyonlarca insan bir araya gelerek gerçekleştirmiştir (Yeni 

Şafak,1998-1). Ancak bir müddet sonra ortaya koyulan direniş kırılmış, eyleme katılanların bir 

kısmı, başlarını açarak derslere girmeyi tercih etmek, durumunda kalmışlardır (Eren:226) 

(Kulaoğlu, 2021). “28 Şubat’ı Hatırlamak” adlı belgeselde sözü edilen eylem, şu şekilde 

anlatılmıştır: “Başörtüsü yüzünden eğitim hakları ellerinden alınan öğrenciler halkla bütünleşir. 

Sayıları 5 milyonu bulan insanlar el ele yollara dizilirler bir zincir gibi. Ama tutsaklığın ve 

esaretin sembolü olan zincir ilk defa inancın sembolü olur. İnanca saygı düşünceye saygı için” 

(Güngör,2016).   

 

4. KATSAYI PROBLEMİ 

1998 yılında başlayarak kamuoyunda tepki çeken bir diğer uygulamaysa, katsayı konusu 

olmuştur. Uygulama sadece kız öğrencileri değil, erkek öğrencileri de yakınen etkilediğinden, 

kamuoyunun bu alana ilgisinin, başörtüsü sorunundan daha yüksek seyretmesi beklenirdi. 

(Özcan,520-521) Ne var ki, Türkiye’de sorunlar üzerinden konuşmak yerine, sloganlar 

çerçevesinde sıkışarak mücadele verme yolu tercih edildiğinden, katsayı problemi, 

başörtüsünün çok gerisinde kalmıştır. Bu da muhafazakar kanadın genel hak ve özgürlüklerden 

bahsetmelerine karşın, asıl amaçlarının, tıpkı laik kesim gibi üzüm yemekten ziyade bağcıyı 

dövmek olduğu anlaşılmıştır.  28 Şubat sürecinin bir sonucu olarak liselerde uygulanan katsayı 

uygulaması nedeniyle, meslek lisesi ve İHL’de okuyan öğrenciler, alanları dışında, istedikleri 

bölümleri tercih edememek çıkmazıyla karşı karşıya kalmışlardır (Balcı,2012:48).  

Süreçte katsayı, öğrencilerin alan içi tercih yapmaları halinde ortaöğretim başarı puanları 0,8 

ile çarpılırken, alan dışı tercihlerinde ise 0,3 ile çarpılarak uygulanmıştır. (Özdemir,2010:1-10) 

Böylelikle örneğin İHL mezunu bir genç, İlahiyat Fakültesi’ne yönelirken başarı puanı 0.8 gibi 

yüksek bir katsayıyla çarpılırken, kişi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yöneldiğinde puan 

0.3’le çarpılmaktadır. Aynı şekilde mermercilik mezunu bir genç, Maden Mühendisliğini tercih 

ederse 0.8’den uygulanan katsayı, kişi eğer İİBF SBKY Bölümü’nü isterse 0.3 üzerinden işlem 

görmektedir. Eğer ülkede eğitim ve öğretimin kalitesine yönelik bir tartışma yapılıyor olsaydı 

konu, salt İHL kökenli öğrencilere yönelik olarak değil, tüm vetireleriyle tartışılırdı. Sonuçta 

ise böyle kısır bir tartışmadan çıkan çözüm de, en az bir önceki kadar kısır kalacaktır. Zira 

tartışmanın ardından İHL mezunu muhafazakar gençlerin önü açılırken, örneğin tesviye- 

tornacı bir muhafazakar gencin sorunu sürüncemede bırakılmıştır. İşte tüm bu sorunlar, laik-  
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muhafazakar kesimlerin soruna, orta- yolcu çözümlerle yaklaşıp, varolan problemi izale etmek 

hedefiyle değil, köktenci önerilerle, “maçtan bir puan” daha çıkarma heveslerine 

yaslanmaktadır. Maç ise gelecek seçimler öncesi yapılacak “yeni karşılaşmalarda”, tekrar ele 

alınmak üzere buzdolabına kaldırılmaktadır. Sonunda çözülemeyen yine sorunun öz- benliği 

olmaktadır.  

4.1 SİYASALLAŞAN EĞİTİM SİSTEMİ YA DA HAVANDA SU DÖVMEK 

YÖK’ün 2010 yılında almış olduğu karar doğrultusunda, liseler arasındaki farklı katsayı 

uygulaması kaldırılmış, bütün öğrencilerin katsayılarının 0,15 ile çarpılması yolu 

benimsenmiştir. Böylelikle meslek lisesi öğrencilerinin alanları dışındaki bölümlerde okuma 

isteklerini zorlaştırıcı faktör, yeni bir iktidar aksini uygulayana dek, ortadan kaldırılmıştır. 

Bunun yanında meslek lisesi öğrencilerinin, kendi alanlarındaki bölümleri tercih ettikleri 

taktirde, ortaöğretim başarı puanlarının, 0,06 ile çarpılarak ekleneceği karara bağlanmıştır 

(NTV Haber,2009).    

28 Şubat sürecinde katsayı uygulaması ve başörtüsü yasağının antidemokratik uygulamalar 

olmasının yanısıra, yürütülüş şekli itibarıyla da sorunlu oldukları gözlenmiştir. Zira söz konusu 

uygulamalar sebebiyle, evrensel bir hukuk kuralı olan, “Yasaların Geriye Yürümezliği 

İlkesi”ne aykırılık oluşmuştur. Yasa kabul edilmeden önce gerek başörtülü öğrenim gören, 

gerekse katsayı uygulanmadan önceki sistemle tercihlerini yapacak olan öğrencilerin, bu karara 

tabi olmaya zorlanmaları, büyük ölçüde mağduriyet yaşanmasına neden olmuştur 

(Özkaya,2012: 535). 

4.2 BİR İNSAN HAKLARI AYIBI OLARAK “İKNA ODALARI” 

28 Şubat’ın Türk siyasi tarihine kazandırdığı, en yakışıksız kavramlardan birisi, “ikna 

odaları”dır hiç kuşkusuz. İkna odaları, başörtülü kadınların; psikolog, polis ve akademisyen 

eşliğinde psikolojik olarak ikna edilmeye çalışıldığı yerlerdir (Eraslan,2007:138).İkna odaları 

uygulaması, 1998 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Başörtülü üniversite öğrencilerini 

“ikna”dan ziyade, psikolojik baskı yoluyla başörtüsü ve okul arasında seçim yapmaya zorlayan 

“ikna odaları”, herşeyden önce düşünce ve inanç özgürlüğüne kesinlikle aykırı bir uygulamadır. 

Açıkça ifade etmek gerekirse başörtülü kadınların, başörtülü bir biçimde okula giremeyecekleri 

anlatılmaya çalışılmıştır. Bu meyanda üniversitelerde derse başörtülü girmenin karşılığı, 

okuldan uzaklaştırma cezası almak olarak kendisini göstermiştir (Şahin,2012:646). 
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Tüm Türkiye’de tam olarak başvurulmasa bile başta İstanbul, Marmara, ODTÜ gibi kalburüstü 

üniversitelerinin birkaç yöneticisinin, “tuhaf fantazması” olarak gündeme gelen “ikna odaları” 

uygulaması, ülkede muhafazakar- laik kesimlerin cepheleştirilmesi, iki taraf arasında kin ve 

nefret duygularının tahrik edilmesiyle neticelenmiştir. Uygulamanın haksızlığı, o yıllarda “ikna 

odaları”nı savunan yayın ve siyaset odaklarının hemen hiçbirinin, “ikna odalarını” bugün 

savunamamalarıyla da tescillenmiştir. Doğallayın, “ikna odaları” ile muhafazakar kadın 

öğrencileri sözde savundukları sisteme boyun eğdireceklerini düşünen (Özer,22-23) kimileri, 

aslında laik partilerle muhafazakar seçmen arasında kalın duvarlar örülmesine hizmet 

etmişlerdir. Aslında bugüne dek hiçbir siyasal odağın, tutum- davranışın, sol ve Kemalist rejimi, 

toplumsal sağgörü karşısında bu kadar olumsuz bir duruma düşürmeyi başaramadığı 

söylenmelidir. 

Dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun yardımcısı Prof. Dr. Nur 

Serter, ikna odalarının mimarı olarak tezahür etmiştir (Ekşi,158-159). “İkna odaları”nda, kız 

öğrencilerle yapılan görüşmelerde bizatihi yer alan (Özer,48) Serter, uygulamaya neden 

gereksinim duyulduğunu, şu sözlerle ifade etmiştir:  

“…Sabahleyin kayıtlarla ilgili gittiğimde şöyle bir tablo gözümün önünde canlandı. Şimdi biz 

20’şer kişilik gruplarla öğrencileri alıyoruz. Bunların içinde bir iki tane başörtülü olan gelecek 

tabi ki. Binanın içine girecek ve biz o başörtülü olana o 20 kişinin içinde, ‘Sen’ diyeceğiz, 

‘Başını açmazsan giremezsin’. Belki itiraz edecek, orada bir tartışma olacak. Herkesin içinde 

sadece onu hedef alan bir konuşma gerçekleşecek ister istemez. Bu rahatsızlık yaratan bir şey. 

Biraz empatiyle de yaklaştım ben açıkçası. Kendim öyle bir muameleye maruz kalmak 

istemezdim…” (Birand-Yıldız,273-274). 

İlk kez İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde kurulan “ikna odaları”, üniversiteye öğrenci 

kaydı işlemlerinin tamamının, ilgili kampüste toplanmasıyla yürütülebilmiştir. (Özer,42). “İkna 

odaları”nda başörtülü öğrencilerle, kamera karşısında ve kameralar açık olarak konuşulmaya 

çalışılmıştır. (Sevinç,22). Serter, kameranın kullanım gerekçesini, “Bir tek başörtülü öğrenci 

bana baskı yapıldı. Ben tehdit edildim derse, bu amaçla çekim yapılıyor. Ben hepsini kayda 

alıyorum göstereceğim. ‘İşte bu öğrenciyle yapılan konuşma budur kendisine söylenen şudur. 

Hiçbir baskı altında kendisi zorlamaya tabi tutulmamıştır“ (İSLAM ve HAYAT,2010) diye 

açımlıyor. 
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SONUÇ: TOPYEKUNCULUK MU ORTADA BİRLEŞMEK Mİ? 

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, 10 Aralık 2007’de YÖK Başkanı olarak 

Yusuf Ziya Özcan’ın atanmasıyla, başörtüsü yasağı başta olmak üzere, özellikle muhafazakar 

kesime yönelik, eğitim öğrenim sınırlamaları ortadan kaldırılmış  (Gür-Çelik,2011:31) 

Böylelikle başörtüsü sorunu, katsayı, “ikna odası” gibi tartışmalar, siyasetin sadece tek 

kesiminin talepleri doğrultusunda, iktidara farklı bir grup yükselene dek “ertelenmiştir.” 

Türkiye’nin yeni bir seçim dönemine girmeye hazırlandığı önümüzdeki günlerde de sıklıkla 

istismar edilecek olan bu konu, ancak yeni bir iktidarın başa geçip, kendi köktenci çözümünü 

uygulamasıyla değil, yeniden mağduriyet yaratmayan, sorunu temelden giderici ve orta yolcu 

bir çözüme başvurması halinde nihai olarak çözütlenebilecek gibi gözüküyor. 

Zira otoriter (topyekuncu) bir niteliğe sahip olduğu tüm toplumsal kesimler tarafından kabul 

edilen bir eğitim sisteminin yarattığı ve ileride de yaratması muhtemel sıkıntılar, 28 Şubat’ın 

eğitim öğrenim alanına kazandırdığı yeni mağduriyetlerle birlikte ele alınmak yerine, sadece 

eğitimin kalitelendirilmesine dokunulmayarak, aynı ölçüde topyekuncu bir modelle 

çözülemeyecektir. Tipik bir az gelişmiş ülke manzarası çizen Türkiye, toplumsal 

bölünmüşlüğün giderek kemikleştiği manzarasıyla, topyekuncu çözümlerle değil, içindeki 

farklı kesimleri düşümdeşleştirebilecek, ara-çözümlerle yoluna devam ederse, sorunlarını daha 

serin kanlı ele alıp, çözüm üreten bir ülke haline gelebilir. Toplumsal fay hatlarının en 

derinlerinden birisini oluşturan laik- muhafazakar kesimler arasındaki cepheleşme, her kökenci 

çözümle beraber, daha da kanayarak öteleniyor. Eğitim öğretim başta olmak üzere, farklı 

iktidarların uygulayabileceği ortak politikalar üretmek, herhangi bir politikanın “ulusal” 

olmasını sağlayabilir. Yoksa uygulamaya konan topyekuncu- köktenci reçeteler, her ne kadar 

“yerli ve milli” olmakla nitelendirilirse nitelendirilsin, her iktidar değişikliğinde toplumun 

aldatılması pahasına rafa kaldırılan, “gayri- milli” oluşumlar olmaktan öteye geçemezler.  
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ÖZET 

Çevre kirliliği ve küresel ısınma, tüm dünyada yaşamı derinden etkileyen, kuralları yeniden 

yazan, fenomen bir konu haline gelmiştir. Diğer alanlarda olduğu gibi pazarlama alanında da 

çevre kirliliği ve küresel ısınmanın etkileri giderek belirleyici rol oynamaktadır. Tüketicilerin 

çevre konusundaki kaygılarına cevap verme, rekabet avantajı sağlama, ürünü daha değerli 

kılma gibi amaçlar doğrultusunda, firmalar da yeşil pazarlama ve yeşil ürün uygulamalarına 

yönelmektedirler. Çevre konusunda giderek daha bilinçli ve duyarlı hale gelen tüketicilerin, 

konuyla ilgili kaygıları, tutum ve davranışlarına da yansımaktadır. Özellikle satın alma 

aşamasında, tüketicilerin, tercih ettikleri marka ya da ürünün çevre konusundaki imajı ve 

etkilerine yönelik algıları, onların davranışlarına doğrudan yansıyabilecek bir değişkendir. 

Dolayısıyla bu araştırmada, tüketicilerin çevre konusundaki tutumlarının davranışlara 

dönüşmesi noktasında, onların tercih etmeyi düşündükleri markanın yeşil imajı ve ürünün 

yaratacağı yeşil faydaya yönelik algılarının olası etkisi incelenmiştir. Araştırmada, yüz yüze ve 

online anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırmanın değişkenleri, yeşil ürünlere yönelik 

tüketici tutumu, yeşil ürün satın alma niyeti, algılanan yeşil marka imajı ve algılanan yeşil fayda 

olup değişkenler arası ilişkinin incelenmesinde, korelasyon ve regresyon analizleri 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik tutumlarının satın alma 

niyetine etkisi noktasında, ilgili markanın yeşil imajının moderatör etkisinin olmadığı 

belirlenmiştir. Buna karşılık yeşil ürünlere yönelik tutumun yeşil marka imajını etkilemesi 

boyutunda, algılanan yeşil değerin moderatör etkisi vardır. Küresel anlamda büyük önem 

taşıyan ve güncel konuların başında gelen çevre konusunda, farkındalığa katkıda bulunması ve 

tüketicilerin tutum ve eğilimlerini, yeşil ürünlere yönelen markalara ve yeşil fayda sunan 

ürünlere yönelik algılarını ortaya koyması bakımından, araştırma bulgularının önemli olduğu 

düşünülmektedir. İlgili literatürde çok sayıda araştırma olmasına karşın marka imajı ve yeşil 

fayda değişkenlerinin olası moderatör etkisini inceleyen çalışma bulunmaması noktasında, 

literatürdeki bu boşluğu doldurması bakımından da araştırmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca araştırma, özellikle pazarlama uygulayıcıları açısından gelecekteki 

uygulamalarla ilgili fikir verici niteliktedir.    

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Marka İmajı 
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THE ROLE OF BRAND IMAGE AND PERCEIVED VALUE ON CONSUMER 

ATTITUDES AND TENDENCIES TOWARDS GREEN PRODUCTS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Environmental pollution and global warming have become a phenomenon that deeply affects 

life all over the world and rewrites the rules. As in other fields, the effects of environmental 

pollution and global warming are increasingly playing a decisive role in the field of marketing. 

In line with the aims of responding to the concerns of consumers about the environment, 

providing competitive advantage and making the product more valuable, companies are also 

turning to green marketing and green product applications. The concerns of consumers, who 

are becoming more and more conscious and sensitive about the environment, are also reflected 

in their attitudes and behaviors. Especially at the purchasing stage, consumers' perceptions of 

the environmental image and effects of their preferred brand or product is a variable that can 

directly reflect on their behavior. Therefore, in this study, the possible effect of consumers' 

perceptions of the green image of the brand they prefer and the green benefit of the product on 

the transformation of their attitudes towards into behaviors, about environment were examined. 

In the research, data were collected by face-to-face and online survey method. The variables of 

the research are consumer attitude towards green products, purchase intention to green products, 

perceived green brand image and perceived green benefit. Correlation and regression analyzes 

were used to examine the relationship between the variables. As a result, it has been determined 

that the green image of the relevant brand does not have a moderator effect on the effect of 

consumers' attitudes towards green products on their purchase intention. On the other hand, the 

perceived green value has a moderator effect on the aspect of the attitude towards green 

products affecting the green brand image. It is considered that the research findings are 

important in terms of contributing to awareness about the environment, which is one of the most 

important current issues in the global sense, and revealing the attitudes and tendencies of 

consumers, their perceptions towards brands that turn to green products. Although there are 

many studies in the related literature, it is thought that the research is important in terms of 

filling this gap in the literature, at the point that there is no study examining the possible 

moderator effect of brand image and green benefit variables. In addition, the research is 

indicative of future applications, especially for marketing practitioners. 

 

Keywords: Green Marketing, Green Product, Brand Image 
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1. GİRİŞ 

Hızla artan nüfus, bilinçsiz kaynak kullanımı, küresel ısınma gibi gelişmeler, çevre sorunları 

konusunda giderek artan kaygılara neden olmaktadır. Söz konusu kaygılar, insanları çevre 

konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaya doğru itmektedir. Bu durum her alanda olduğu gibi 

pazarlama alanında da çeşitli etkilerle kendini göstermiştir. Tüketici isteklerine cevap verme, 

rekabet üstünlüğü sağlama, sürdürülebilir büyüme gibi amaçların yanı sıra çevre konusundaki 

sorumluluklarını da yerine getirmek üzere pek çok firma, işlemlerinde yeşil pazarlama ve yeşil 

ürün uygulamalarına giderek daha yaygın bir şekilde başvurmaya başlamışlardır.  

Firmaları bu uygulamalara iten diğer bir faktör de tüketicilerin çevre konusunda giderek daha 

bilinçli ve duyarlı hale gelmesi ve bu duyarlılığın tüketim davranışlarına da yansımasıdır. Çevre 

odaklı olarak geliştirilen bu yeşil yaşam tarzı, tüketicilerin tutum ve davranışlarını da 

şekillendirmektedir. Yeşil ürünlere yönelik geliştirilen olumlu tutum, satın alma niyetini de 

güçlendirmektedir. Bu durum, iki değişken arasında etkili olabilecek farklı konuları akla 

getirmektedir. Farklı alternatifler arasında, ürünün çevre konusunda yarattığı değere ve ilgili 

firmanın yeşil imajına yönelik oluşan algılamalar, satın alma kararını doğrudan etkileyebilecek 

olası aracı faktörlerdir. 

Bu araştırmada, yeşil ürünlere yönelik tutumun, satın alma niyetine dönüşmesi noktasında, 

ürünün algılanan yeşil değeri ve yeşil firma imajının olası moderatör etkisi incelenmiştir. 

Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yeşil ürünler, yeşil değer ve yeşil marka 

imajı konularında teorik bilgilere yer verilmekte, literatürde ilgili konularda yapılan araştırma 

sonuçları sunulmaktadır. İkinci bölümde, araştırma konusu olan yeşil ürünlere yönelik tutum 

ve satın alma niyeti ilişkisinde, algılanan yeşil değer ve firma imajı değişkenlerinin moderatör 

etkisi üzerine yapılan nicel araştırmanın yöntemi, bulguları ve elde edilen sonuçlar hakkında 

bilgi verilmektedir.     

 

2. YEŞİL ÜRÜN 

Küresel ısınma ve çevre kirliliği, son yıllarda olumsuz etkileri giderek hissedilen ve tüm 

dünyada geleceğe yönelik kaygıları artıran önemli konulardır. Bu özelliği ile çevre konusu, 

günümüzde tüm disiplinlerin ortak çalışma alanı haline gelmiştir. Özellikle çevreye etkileri 

boyutunda ambalajlar ve ürünlerin çevresel özellikleri gibi konularla pazarlama alanını da 

önemli ölçüde etkilemiştir. İnsanların çevre ile ilgili kaygıları, onların tutum ve davranışlarına 

da yansır hale gelmiştir. Bildiğimiz gibi, yeşil yaşam tarzları veya yeşil davranışlar, kişisel  
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çevresel etkiyi azaltan ve kaynak tüketiminin toplum düzeyinde sürdürülebilir olmasını 

sağlamaya yardımcı olan belirli yaşam tarzı seçimleridir. Tamamen yeşil bir yaşam tarzı, geniş 

bir davranış yelpazesi üzerinde etik seçimleri içerir (Panjaitan ve Sutapa, 2010: 2268). Yeşil 

tüketici davranışı, tüketicilerin ürünleri arama, satın alma, kullanma, değerlendirme ve elden 

çıkarma sürecindeki çevresel kaygıları olarak açıklanabilir (Nittala ve Moturu, 2021: 2). Ürün 

tercihi, kullanımı ve kullanım sonrası dönemlerde ürünün çevresel etkileri, tüketim 

alışkanlıklarını da etkilemektedir. Tüketiciler, canlı türleri için tehlike oluşturan, insan sağlığına 

zarar veren, üretim sırasında çevreye zarar veren, tehdit altındaki türlerden veya çevreden, yani 

hayvanlar, bitkiler ve ormanlardan elde edilen herhangi bir materyali kullanan veya gereksiz 

israfa neden olan ürünleri satın almaktan kaçınmaktadırlar (Usmani vd., 2015: 92). Bu durum, 

işletmeleri de yeşil pazarlama ve yeşil ürün kullanımına teşvik etmektedir. Değişen tüketici 

istek ve ihtiyaçlarına cevap verme, rekabet avantajı sağlama, sosyal sorumluluklarını yerine 

getirme gibi çeşitli amaçlar, firmaları yeşil ürünlere daha çok başvurmaya itmektedir.  

Yeşil ürün, planlama ve diğer işlemlerin yanı sıra üretim süreci, dağıtım ve tüketim süreçlerinde 

de çevreye daha az etkisi olan çevre dostu üründür (Panjaitan ve Sutapa, 2010: 2268). Diğer bir 

tanıma göre yeşil ürün, yaşam sürecinin sonuna geldiğinde ayrıştırma veya zararlı olmayan 

malzemelerin yeniden kullanılması için geri dönüşüm süreçlerine giren üründür (Gök ve Türk, 

2011 akt. Güsan vd., 2016: 3). Yeşil ürünler, dünyayı kirletmeyen, doğal kaynakları bitirmeyen 

ve geri dönüştürülebilen ya da değeri korunabilen ürünlerdir (Shamdasani ve diğ., 1993:488). 

Bu özellikleri ile yeşil ürünlere yönelik tüketici farkındalığı ve ilgisi giderek artmakta, bu 

durum tutum ve davranışlara da yansımaktadır. Dolayısıyla tüketicilerin çevre dostu ürün 

tüketimi konusunun ele alındığı çalışmalar daha fazla ilgi görmeye başlamıştır (Sodaran ve 

Scholar, 2020: 140). Gan ve diğerleri (2008) tarafından yapılan araştırma, tüketicinin çevre 

bilinci ile satın alma kararı arasında olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yeşil ürünlere yönelik araştırmaları kapsayan literatür incelendiğinde, yeşil ürünlere yönelik 

satın alma niyetini etkileyen faktörleri inceleyen çalışmaların yanı sıra (Sodaran ve Scholar, 

2020; Hasanah ve Handayani, 2020; Divyapriyadharshini vd.,2019; Woo ve Kim, 2018; Sethi, 

2018; Panjaitan ve Sutapa, 2010; ), tutum ve satın alma niyeti arasındaki ilişkide moderatör 

veya mediatör etkisi bulunan çeşitli faktörleri inceleyen araştırmaların (Kartawinata vd., 2020; 

Bhutto vd., 2019; Maichum vd., 2017) olduğu görülmektedir. Buna karşılık, literatürde yeşil 

ürünlere yönelik tutum ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide yeşil marka imajı ve algılanan 

yeşil değerin olası moderatör etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte  
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yeşil marka imajı (Ögel, 2021; Tahir, 2021; Rahmi vd., 2017) ve algılanan yeşil değer (Sabono 

ve Murwaningsari, 2022; Rizwan vd., 2013), satın alma niyetini etkileyen ve yeşil ürünlere 

yönelik tutumun satın alma niyetine dönüşmesinde moderatör etki yaratabilecek değişkenlerdir.  

  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın amacı, yeşil ürünlere yönelik tutum ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide, 

algılanan yeşil değer ve firma imajının moderatör etkisinin incelenmesidir.  

Araştırmada değişkenler arası ilişkiyi ortaya koymak üzere tanımlayıcı araştırma modelinden 

yararlanılmıştır. Araştırmada online ve yüz yüze anket yöntemi ile araştırma evreni olan 18 yaş 

üzeri tüketicilerden veri toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 450 kişiden oluşmaktadır. 

Örneklem seçiminde, çerçevenin bilinmediği durumlarda araştırmacılar tarafından tercih edilen 

yöntemlerden olan (Kavak, 2013: 224) ve örneklem birimlerinin seçiminin görüşmeci 

tarafından belirlendiği, düşük maliyetle ve kısa sürede veri toplamak için kullanılan (Nakip, 

2013: 222) kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır. Araştırma anketi iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara, yeşil ürünlerle ilgili kısa bir bilgi veren açıklama 

ve bu açıklama doğrultusunda katılımcıların tutum ve eğilimlerini ölçen, literatürden derlenen 

(Kamalanon vd., 2022; Butt vd., 2017; Tejeswari, 2016) 13 maddelik tutum ölçeği, 5 maddelik 

algılanan yeşil değer ölçeği (Ansu Mensah, 2021), 4 maddelik yeşil firma imajı ölçeği 

(Kamalanon vd., 2022) ve literatürden derlenen (Kamalanon vd., 2022; Ansu Mensah, 2021) 9 

maddelik satın alma niyeti ölçeği bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde, katılımcıların 

demografik özelliklerini ölçmek üzere 5 adet soru yer almaktadır. Ölçekler 5’li Likert 

Tekniği’ne göre (1: Kesinle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum) düzenlenmiştir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
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Araştırma modeli doğrultusunda oluşturulan hipotezler aşağıda gösterilmektedir: 

H1: Yeşil ürünlere yönelik tutum, yeşil ürün satın alma niyetini olumlu etkilemektedir. 

H2: Yeşil ürünlere yönelik tutum ile yeşil ürün satın alma niyeti arasındaki ilişkide, yeşil firma 

imajının moderatör etkisi vardır. 

H3: Yeşil marka imajı, satın alma niyetini olumlu etkilemektedir. 

H4: Yeşil ürünlere yönelik tutum, yeşil marka imajını olumlu etkilemektedir. 

H5: Yeşil ürünlere yönelik tutum ile yeşil firma imajı arasındaki ilişkide, algılanan yeşil değerin 

moderatör etkisi vardır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin ölçümünde doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör 

analizleri, güvenilirliğin ölçümünde ise Cronbach α katsayısı dikkate alınmıştır. Araştırmada 

değişkenler arası ilişkileri varlığını, kuvvetini ve yönünü belirlemek üzere korelasyon ve 

regresyon analizleri uygulanmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri belirlemek üzere 

frekans analizinden yararlanılmıştır. İlgili analizler SPSS 23 İstatistik Programı aracılığıyla 

yapılmıştır.  

 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Katılıcımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Katılımcıların cinsiyet dağılımı yaklaşık olarak eşit olup büyük çoğunluğunun (%90) üniversite 

mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık 2/3’ü evli ve 31-50 yaş (%71) 

aralığındadır. Gelir dağılımı incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun (%82) 6501 ve üzeri 

gelire sahip olduğu söylenebilmektedir.  

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

  n %   n % 

Cinsiyet Kadın 182 43  Gelir 4500 TL ve altı 24 5  

 Erkek 234 57   4501-5500 TL 24 5  

Eğitim İlköğretim 8 2   5501-6500 TL 34 8  

 Lise 32 8   6501-7500 TL 98 25  

 Önlisans 118 28   7501-8500 TL 125 30 

 Lisans 136 32   8501 TL ve üzeri 111 27  

 Lisansüstü 122 30  Yaş 21-30 40 09  

Medeni Durum Bekar 112 26   31-40 168 40  

 Evli 304 74   41-50 128 31  

     51-60 56 15  

     61 ve üzeri 24 5  
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Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek üzere 

uygulanan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,781 olup ölçeklerin faktör analizi için uygun 

olduğu belirlenmiştir. Uygulanan doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri sonucunda herhangi 

bir faktör içerisinde yer almayan ve faktör yükü 0,40’ın altında olan maddeler analiz dışı 

bırakılmıştır. Faktör analizi sonucuna göre (Tablo 2), dört faktör altında 19 madde toplanmıştır. 

Yeşil ürünlere yönelik tutumu 9, yeşil marka imajı 4, algılanan yeşil değer 3 ve satın alma niyeti 

3 madde ile temsil edilmektedir. Faktörlere ilişkin güvenilirlik değerleri (Cronbach α) 

incelendiğinde (tutum %89, marka imajı %92, yeşil değer %88, satın alma niyeti %83) 

ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilmektedir. Dört faktör altında toplanan 19 madde, toplam 

varyansın %63,452’sini açıklamaktadır.    
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler Faktör Yükleri Özdeğer Açıklanan Varyans Cronbach α 

Yeşil Ürünlere Yönelik Tutum      

12. Ürün satın alırken çevrenin 

korunması benim için önemlidir. 
0,771 

13,660 44,066 0,891 

1. Çevre dostu ürünler satın almak beni 

iyi hissettirir. 
0,752 

10. Yeşil bir ürün satın alma fikrini 

seviyorum. 
0,721 

2. Satın aldığım ürün kategorisi içinde 

çevre dostu markaların bulunması 

hoşuma gider. 

0,715 

13. Yeşil ürünler satın almak, doğayı ve 

kaynakları korumaya yardımcı olabilir. 
0,682 

4. Çevre dostu bir marka satın 

aldığımda, her zaman iyi bir iş yaptığımı 

hissederim. 

0,681 

3. Çoğu ürün kategorisi için en iyi satın 

alma seçeneği genellikle çevre dostu 

markalardır. 

0,514 

6. Yeşil ürünler çevreyi korur. 0,49 

8. Yeşil ürünler kalite açısından tatmin 

edicidir. 
0,464 

Yeşil Marka İmajı         

20. Yeşil ürünler sunan markalar, 

çevrenin korunmasına önem 

vermektedir.  

0,907 

2,325 7,499 0,929 

21. Yeşil ürünler sunan markalar, çevre 

konusuna çok duyarlıdır.  
0,891 

19. Yeşil ürünler sunan markalar, sadece 

kârla değil, aynı zamanda çevre ve diğer 

tüketicilerle de ilgilenmektedir.  

0,807 

22. Yeşil ürünler sunan markalar, sosyal 

olarak bilinçli bir şekilde 

davranmaktadır.  

0,806 

Yeşil Değer         

18. Yeşil ürünler, yeşil olmayan 

ürünlere göre, çevre ile daha alakalıdır. 
0,678 

1,992 6,425 0,886 14. Yeşil ürünler bana ekstra değer 

sunar. 
0,627 

17. Yeşil ürünlerin çevresel işlevleri 

bana iyi bir değer sunar. 
0,417 

Satın Alma Niyeti         

24. Fiyatlar diğerlerinden farklı değilse 

çevre dostu ürünler satın alabilirim. 
0,774 

1,694 5,463 0,831 

26. Nitelikler diğerlerinden farklı 

değilse çevre dostu ürünler satın 

alabilirim. 

0,553 

23. Çevre dostu bir ürün satın almaya 

hazırım. 
0,419 
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Değişkenler arası olası ilişkinin incelenmesi amacıyla uygulanan korelasyon analizi sonuçları 

Tablo 3’te gösterilmektedir. Buna göre, yeşil ürünlere yönelik tutum, marka imajı, algılanan 

yeşil değer ve satın alma niyeti arasında 0,01 güvenilirlik düzeyinde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte tutum ve değer arasındaki ilişki nispeten daha yüksektir. Satın 

alma niyeti ile diğer değişkenler arasındaki ilişkinin nispeten daha düşük olduğu 

söylenebilmektedir.  

Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
İmaj Değer Satın alma 

Tutum Pearson Correlation ,557** ,726** ,379** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 416 416 416 

İmaj Pearson Correlation  ,595** ,202** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N  416 416 

Değer Pearson Correlation   ,258** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N   416 
** 0,01 düzeyinde anlamlı ilişki 

 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla uygulanan regresyon analizi sonuçlarına göre 

(Tablo 4), yeşil ürünlere yönelik tutum, satın alma niyetini olumlu yönde etkilemektedir 

(p<0,05). Dolayısıyla araştırmanın “H1: yeşil ürünlere yönelik tutum, yeşil ürün satın alma 

niyetini olumlu etkilemektedir” hipotezi kabul edilmiştir.  

Yeşil ürünlere yönelik tutumun satın alma niyetini etkilemesi boyutunda, marka imajının 

moderatör etkisi bulunmamaktadır (p>0,05). Dolayısıyla “H2: Yeşil ürünlere yönelik tutum ile 

yeşil ürün satın alma niyeti arasındaki ilişkide, yeşil firma imajının moderatör etkisi vardır” 

hipotezi reddedilmiştir. 

Yeşil marka imajı, satın alma niyetini etkilememektedir (p>0,05). Araştırmanın “H3: Yeşil 

marka imajı, satın alma niyetini olumlu etkilemektedir” hipotezi reddedilmiştir.  

Yeşil ürünlere yönelik tutum marka imajını olumlu yönde etkilemektedir (p<0,05). “H4: Yeşil 

ürünlere yönelik tutum, yeşil marka imajını olumlu etkilemektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Yeşil ürünlere yönelik tutumun marka imajını etkilemesi boyutunda, algılanan yeşil değerin 

moderatör etkisi söz konusudur (p<0,05). Araştırmanın “H5: Yeşil ürünlere yönelik tutum ile 

yeşil firma imajı arasındaki ilişkide, algılanan yeşil değerin moderatör etkisi vardır” hipotezi 

kabul edilmiştir.    

600



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları 

 (β) St.Hata (t) p 

Tutum ,219 ,035 6,224 ,000 

İmaj ,005 ,035 ,139 ,890 

Moderatör -,032 ,026 -1,217 ,224 

Bağımlı değişken: satın alma niyeti     

Tutum ,273 ,049 5,616 ,000 

Değer ,354 ,047 7,510 ,000 

Moderatör ,115 ,029 3,932 ,000 

Bağımlı değişken: imaj 

 

Araştırmanın amacına yönelik oluşturulan hipotezlere ilişkin test sonuçlarının araştırma modeli 

üzerinde özetlenmiş şekli Tablo 5’te özetlenmiştir. Buna göre H1, H4 ve H5 hipotezleri kabul 

edilirken H2 ve H3 hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 5. Hipotez Testlerinin Model Üzerinde Özeti 

 

 

5. SONUÇ 

Çevre konusunda son yıllarda giderek artan farkındalık ve bilinçlilik, tüketici tutum ve 

davranışlarına da yansımış durumdadır. Ürün satın alırken çevreye zarar vermeyecek şekilde 

hareket etme eğilimi giderek artmaktadır. Bu durum yeşil ürünleri akla getirmektedir. Yeşil 

ürünler, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümü mümkün olan ürünlerdir. Tüketicilerin yeşil 

ürün tercihinde çevreyle ilgili çeşitli faktörlerin etkisi olmaktadır.  
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Araştırmada yeşil ürünlere yönelik tüketici tutum ve satın alma niyeti arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Ayrıca söz konusu ilişkide yeşil marka imajı ve algılanan yeşil değerin olası 

moderatör etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir: 

 Yeşil ürünlere yönelik tüketici tutumu, satın alma niyetini olumlu etkilemektedir. 

 Yeşil ürünlere yönelik tutum ile firma imajı arasındaki ilişkide algılanan yeşil değerin 

moderatör etkisi bulunmaktadır. 

 Yeşil marka imajı, satın alma niyetini etkilememektedir. 

 Yeşil ürünlere yönelik tutum, yeşil marka imajını olumlu etkilemektedir. 

 Yeşil ürünlere yönelik tutum ile yeşil marka imajı arasındaki ilişkide algılanan yeşil 

değerin moderatör etkisi vardır. 

Araştırma bulguları, tüketicilerin satın alma noktasında, ilgili ürünün sağladığı yeşil faydaya 

odaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla ürünlerin geliştirilmesi aşamasında, sağlayacağı 

yeşil değerin mümkün olduğunca yüksek düzeyde tutulması ve tüketici iletişiminde bu değerin 

ön plana çıkarılması, gerek işletmeler gerekse tüketiciler açısından önemlidir. 

Çevre konusunda tüketicilerin giderek daha duyarlı hale geldiği ve gelecekteki tüketim 

davranışlarında bu duyarlılığın en önemli faktör olacağı tahmininden yola çıkarak, işletmelerin 

hayatını devam ettirme, rekabet üstünlüğü, karlı büyüme amaçlarının yanı sıra tüketici istek ve 

ihtiyaçlarına cevap verme, çevre konusunda sosyal sorumluluklarını yerine getirme gibi 

amaçlarla ürünlerinin sağlayacağı yeşil değeri en üst düzeyde tutması önemlidir. 

Ayrıca araştırma bulgularından, algılanan yeşil değerin firma imajını olumlu etkilediği bulgusu 

da ürünlerin sağlayacağı yeşil değerin uzun vadede firma imajını olumlu etkileyeceğini ortaya 

koymaktadır. Bu durum da firmaların yeşil değere odaklanmasını vurgulayan diğer önemli 

sonuçtur. 

Gelecek çalışmalarda, araştırma yöntemi farklı örneklemlere uygulanabilir ya da kitleler arası 

karşılaştırma yapacak şekilde uygulanabilir, yeşil ürünlere yönelik tutum ile satın alma niyeti 

arasındaki ilişkide farklı değişkenlerin moderatör etkisi araştırılabilir ve araştırma yöntemi 

farklı sektörler arasında karşılaştırma yapacak şekilde geliştirilebilir.  
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ABSTRACT 

Plants are among the basic elements used in landscape architecture studies. These basic 

elements are not static, but dynamic and constantly evolving living creatures. Plants are 

important materials used in all planning and design studies in urban and rural areas with their 

aesthetic and functional properties. Especially the green areas created between the building 

blocks of the cities and the plants, which are the active elements of these areas, contribute to 

the formation of a mutual interaction and balance between people and the environment. The 

residential settlements in urban areas and the plant diversity of the residences in open green 

areas with gardens give a floristic diversity unique to the city. In addition to its contribution, it 

is a resource that increases the landscape quality and contributes to the formation of a 

sustainable green texture in the city. In this study, the floristic diversity in the residential 

settlements in the Arhavi district centre of Artvin was determined, and the aesthetic-ecological-

functional contributions of the existing plant species were evaluated. In the study, the number 

of sample areas examined is a total of 100 residential gardens. 134 woody plant species were 

identified in the researched residential gardens, and within the scope of the study, the potential 

of these plant species to be evaluated in landscaping studies was emphasized. During the on-

site observation studies, the prepared field survey forms and plant inventory forms were used 

during the data collection phase. The characteristics of the detected species were determined by 

supporting the literature. In addition to the aesthetic landscape features such as color, texture  
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and form, the functional properties such as ecological, medicinal-aromatic properties of the 

most common species in residential gardens were examined within the scope of the study. It is 

aimed to contribute to the transfer of plant species that are aesthetically, functionally, and 

ecologically valuable to the future and to shed light on planting studies in urban landscape areas 

with this study.  

 

Keywords: Landscape, Arhavi, Residential settlements, Floristic diversity 
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ÖZET 

Bitkiler peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılan temel elemanlar arasındadır. Bu temel 

elemanlar statik olmayıp dinamik özellikler gösteren ve sürekli gelişen canlı varlıklardır. 

Bitkiler sahip oldukları estetik ve fonksiyonel özellikleri ile kentsel ve kırsal alanlar da yapılan 

tüm planlama ve tasarım çalışmalarında kullanılan önemli materyallerdir. Özellikle kentlerin 

yapı kitleleri arasında oluşturulan yeşil alanlar ve bu alanların etkin elemanları olan bitkiler 

insanlar ve çevre arasında karşılıklı bir etkileşimin ve bir dengenin oluşmasına katkı 

sağlamaktadır. Kentsel alanlarda yer alan konut yerleşimleri ve bahçeleri açık yeşil alanlardaki 

konut yerleşimlerinin sahip olduğu bitki çeşitliliği kentin kendisine özgü bir floristik çeşitliliğe 

katkı sağlamasının yansıra peyzaj kalitesini artıran ve kent içerisindeki sürdürülebilir yeşil bir 

dokunun oluşmasına da katkı sağlayan bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bu çalışma da Artvin’in 

Arhavi ilçe merkezinde bulunan konut yerleşimlerindeki floristik çeşitlilik tespit edilmiş, tespit 

edilen mevcut bitki türlerinin estetik-ekolojik-fonksiyonel yönden sağladıkları katkılar 

değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada, incelenen örnek alan sayısı toplam 100 adet konut 

bahçesidir. Araştırma yapılan konut bahçelerinde 124 adet odunsu bitki türü tespit edilmiş olup 

çalışma kapsamında bu bitki türlerinin peyzaj çalışmalarında değerlendirilme potansiyelleri 

üzerinde durulmuştur. Yapılan yerinde gözlem çalışmaları esnasında bitkisel materyal ile ilgili 

veri toplama aşamasında, hazırlanan arazi sörvey formları ve bitki envanteri formları 

kullanılmıştır. Tespit edilen türlerin literatür ile desteklenerek özellikleri tespit edilmiştir. 

Konut bahçelerinde en çok rastlanılan türlerin renk, doku, form gibi estetik peyzaj özelliklerinin 

yanı sıra ekolojik özellikleri, tıbbı-aromatik özellikleri gibi fonksiyonel özellikleri de çalışma 

kapsamında incelenmiştir. Bu çalışma ile estetik, fonksiyonel ve ekolojik bakımdan değer 

taşıyan bitki türlerinin geleceğe aktarılması yönünde katkı sağlama ve kentsel peyzaj 

alanlarında yapılacak bitkilendirme çalışmalarına ışık tutmak amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Arhavi, Konut yerleşimleri, Floristik çeşitlilik 
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1. INTRODUCTION 

Residential settlements, the smallest units of cities, are urban spaces where both social and 

physical activities occur. These spaces have also a social, economic, historical, and traditional 

values that contain the physical characteristics of the environment where it built, such as 

climates, geography, materials, and are a social space that is the carrier of the tangible and 

intangible savings of the land where they live in. The same saving, style and need are reflected 

in the gardens around the housings. House gardens in terms of regulating individual and social 

relations of residents; is important with regards to providing transition between building areas, 

supporting as physically and psychologically, allowing social activities, giving a certain 

meaning to the space aesthetically and functionally and providing life comfort (Eres, 2013; 

Muşkara, 2017; Demirrenk and Eraslan, 2018; 2004; Önal, 2015). 

It is necessary to arrange its surroundings as well as the housings for people to live happily, 

comfortably, and safely in the housings. Nowadays, residential gardens have gained importance 

to satisfy people's longing for diminishing green spaces, to increase their relationship with 

nature, and to add aesthetic value to housings (Taşkan, 2014; Kuş Şahin and Çalık, 2021). 

Residential gardens in urban areas provide a holistic approach to urban planning by balancing 

the disrupted relationships between humans and nature and play an important role in improving 

urban living conditions (Kilicoglu et al., 2021, Cetin et al., 2021). 

Residential gardens have a positive effect on creating a good mood by communicating with 

nature and the social environment, reducing blood pressure, diminishing stress, aggression, and 

anger, improving the quality-of-life standards with the meaning it provides to their cultural 

development, the importance it carries in the fight against diseases, and its contribution to 

ecological values (Öztürk and Özdemir 2013; Kalyoncuoğlu et al. 2017; Akten and Yücedağ, 

2022). 

Each region has its own style of construction in accordance with its natural conditions, social 

needs and human relations, and a unique spatial organization in line with the similarities and 

differences. The understanding in this spatial organization is affected by geological, 

sociological, and climatic data and varies according to the regions. 

In different geographies, the housings that carry all the ecological, physical, and social 

characteristics of that region and the gardens that form the outdoor space, have an important 

value in terms of ensuring physical, social, and cultural sustainability with the traces they carry 

and leave beyond being a shelter (Saatçi and Önder, 2016; Surat and Resne, 2019). The  
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relationship of the housing and its garden with the green areas in the city determines the 

character of that city (Aksoy, 2014). 

Using as an extension of daily life, gardens contain spaces suitable for functions such as 

production or storage, ornamental or hobby purposes or socializing. Gardens are also used as a 

socialization area where aesthetic concerns are observed. The closed or semi-open walls that 

explain the boundaries of the relationship to be established with the outside world, the green 

overflowing over these walls, the surface textures that connect with the street, and the elements 

reflecting the traditional character of the street (Özbek and Uluoğlu, 2018). Housing gardens, 

just like housings, are formed because of cultural continuity, differing according to their 

physical conditions, and are evaluated as a form of cultural expression to the traditions, culture, 

experience, and customs of the people most clearly. 

Plants have an important role in landscape designs. While choosing plants in designs, even if 

they belong to a theme, their ecological demands and functional uses are taken into 

consideration as well as their aesthetic appearance. The color, shape and arrangement of the 

leaves, flowers, fruits, branches, and bark of the plants determine the areas of use in designs 

and enable creating effective compositions. While plants are important building blocks of 

landscape design studies, they are also important elements used for healing purposes. 

Nowadays, in the modernizing world with economic, social changes and industrial advances, it 

is seen that there is a tendency to move away from synthetic products containing chemical 

substances and to natural products, and there is a significant increase in the use of medicinal 

aromatic plants. 

From the past to the present, medicinal aromatic plants also as ornamental plants have started 

to find use in different scales in a wide area, from traditional home gardens to themed parks and 

gardens (Dönmez et al. 2016; Pouya and Demir, 2017; Kösa and Güral 2019). Increasing 

landscape diversity medicinal and aromatic plants (Karagöz et al., 2010) have the potential to 

be widely used in planting studies in terms of color, form, size, compatibility, and durability. 

Goals of the study are:  
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 Determination of the usage areas in the landscape arrangements in both rural and urban 

areas thanks to the ecological, economic, functional, and aesthetic properties of the plant species 

used in the residential gardens in the urban residential areas 

 Determine the nature plants which have medicinal, aromatic, and economic value and 

provide general information about these plants and to be an example for other studies within 

the scope of this subject. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

The study was carried out in 100 randomly selected residential gardens in Arhavi district. 

Various examinations and observations were made in the gardens and plant species were 

determined. During the on-site observation studies, the prepared field survey forms and plant 

inventory forms were used during the data collection phase regarding the plant material. 

The study consists of literature review, data collection, creation of observation cards, face-to-

face interviews with households, and data analysis processes. In the study, field studies were 

carried out to obtain the information on the observation cards created to determine the plant 

species. In line with the data obtained after the field studies, the families of the plant species 

and their use in the landscape designs were determined. Aesthetic and visual characteristics 

(flower, fruit, leaf, stem-sprout, calligraphy, habitus, texture, scent) of the species encountered 

in residential gardens, spatial functional characteristics (fencing, fruit utilization, limitation, 

surface covering, orientation, screening, emphasis, shading, naturalness) as well as their 

ecological characteristics, medicinal-aromatic-economical uses were examined within the 

scope of the study, and the usage areas of these species in the landscape were evaluated. 
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Figure 1. Location of study area and pictures from the some residential gardens 

 

3. RESULTS 

Each city has a unique floristic diversity as well as its natural vegetation, and this value is an 

issue that needs to be examined for a sustainable green pattern. A total of 124 species were 

recorded in 100 sample residential gardens located in Arhavi district. The family with the most 

species in these sample areas is the Rosaceae family with 24 species followed by Cupressaceae 

family with 9 species, Oleaceae family with 6 species, Caprifoliaceae family with 5 species, 

and Anacardiaceae family with 3 species, respectively. It has been determined that 76 of the 

124 species can be used for medicinal, fragrant-economic purposes. The usage areas of the plant 

species in landscape studies are given in Table 1 and their medicinal-fragrant-economical uses 

are given in Table 2. 

The plant name, family, plant form, landscape value, place of use in the garden, intensity of use 

and potential areas of use in landscape architecture studies of the species identified because of 

the observations are presented in Table 1. The potential use of each plant species in landscape 

planning has been determined based on phytosociological, phyto-ecological and phenological 

characteristics, as well as the characteristics of the plant environment, as determined in our 

observations.  
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3.1.  USAGE AREAS OF PLANTS IN LANDSCAPE 

It has been determined that the plant species evaluated in the study have the potential to be used 

in landscape designs in both rural and urban areas, thanks to their ecological and aesthetic 

properties and they can be used for purposes such as avalanche and landslide protection, 

repairing problematic areas, and preventing noise, sound, and wind, roadside and central refuge 

plantings, border facades, fences, hiding undesirable views, erosion, slope stabilization 

especially in special area designs such as water gardens, rock and wall, urban design, roof and 

terrace gardens according to ecological, aesthetic and functional purposes. Landscape values 

(aesthetic value) were determined by looking at the features of plants such as form, texture, leaf 

color effect, flower beauty, trunk and branch beauty, fruit beauty, autumn leaf color effect, form 

beauty, viewing beauty, shadow effect and winter landscape. 

 

Table 1. The landscape usage areas of the plants in the study area 

 

Plant name 

 

Family 

 

Plant 

form 

 

Use of 

the 

plant 

in the 

garde

n 

 

Usage 

intensit

y 

 

Aesthetic 

value 

 

Suggested use areas 

Abelia 

grandiflora 
Caprifoliaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

 

Used 

heavily 

 

Blossom, Urban design 

Abutilon 

hybidum 
Malvaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Used 

heavily 
Blossom, Urban design 

Acacia dealbata Mimosaceae 
Round 

Form 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

form 

Urban design, Alle 

Tree, Erosion, 

avalanche and land-

sliding protection . 

Acer campestre Aceraceae 
Round 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Few 

used 

Form- 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Alle 

Tree, Sound and 

wind prevention 

Acer 

platanoides 
Aceraceae 

Round 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Few 

used 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Alle 

Tree, Sound and 

wind prevention 

Actinidia 

chinensis 
Actinidiaceae 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Few 

used 
Fruit 

Using as fence for 

hiding bad views, 

Urban design 

Agave 

americana 
Agavaceae 

Has spiny 

and long 

striped 

leaves 

Front 

yard 

Few 

used 
Form- Leaf Urban design 

Ailanthus 

altissima 
Simaroubaceae 

Round 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design-

Swamp breeding 
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Side 

garden 

Albizzia 

julibrissin 
Laguminosae 

Horizontal 

Branched 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Leaf-Form- 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Alle 

Tree 

Alnus glutinosa 

ssp.barbata 
Betulaceae 

Column/ 

Round 

Form 

Back 

yard 

Used 

heavily 

Autumn 

Coloring 

Landscape 

restoration and 

preservation 

Azalea spp. Ericaceae 
Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, Urban design 

Berberis 

thunbergii 

‘‘Atropurpurea’

’ 

Berberidaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Leaf 

Blossom, 

Erosion, avalanche 

and land-sliding 

protection, Urban 

design Roof and 

terrace gardens, rock 

and dry wall, refuge 

planting, 

Biota orientalis Cupressaceae 
pyramidal 

-Column 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design Roof 

and terrace gardens, 

rock and dry wall, 

refuge planting, 

Buxus 

sempervirens 
Buxaceae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Form, Leaf Urban design 

Calla lily Araceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design Roof 

and terrace gardens, 

rock and dry wall, 

Callistemon 

speciosus 
Myrtaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Few 

used 
Blossom, 

Urban design Roof 

and terrace gardens, 

rock and dry wall, 

Camelia 

japonica 
Theaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, Urban design 

Camelia 

sinensis 
Theaceae 

Pillow 

shaped 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Side 

garden 

Used a 

lot 
Form Urban design 

Campsis 

radicans 
Bignoniaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Used a 

lot 
Blossom, Urban design 

Castanea sativa Fagaceae 
Round 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Fruit-

Form- 

Autumn 

Coloring 

Sound and wind 

prevention, Urban 

design 

Cedrus deodara Pinaceae 
cluster 

shaped 

Front 

yard 

Few 

used 
Form Urban design 

Cercis 

siliquastrum 
Laguminosae 

Horizontal 

Branched 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Few 

used 

Blossom, 

form 
Urban design 

Clematis vitalba Ranunculaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views 

Chamaecyparis 

lawsoniana 
Cupressaceae 

pyramidal 

/ Column 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Few 

used 
Form Urban design 
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Side 

garden 

Citrus  × limon Rutaceae 
Round 

Form 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit, form Urban design 

Citrus reticulata Rutaceae 
Round 

Form 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Side 

garden 

Used a 

lot 
Fruit- form Urban design 

Citrus sinensis Rutaceae 
Round 

Form 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Side 

garden 

Few 

used 
Fruit- form Urban design 

Corylus 

avellana 
Betulaceae 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit, form Urban design 

Cotinus 

coggyria 
Anacardiaceae 

Scattered 

Form 

Side 

garden 

Few 

used 

Form, Leaf 

blossom, 

Urban design, Road-

side plantation, 

Road-side plantation 

mine area 

management and 

reforestation, Using 

as fence for hiding 

bad views,rock and 

dry wall 

Cotoneaster 

horizontalis 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Side 

garden 

Few 

used 
Form-Fruit 

Urban design, Road-

side plantation, 

Road-side plantation 

mine area 

management and 

reforestation, Using 

as fence for hiding 

bad views, rock and 

dry wall 

Crataegus 

 monogyna 

subsp. 

monogyna 

Rosaceae 
Scattered 

Form 

Side 

garden 

Few 

used 
Form-Fruit 

Urban design, Road-

side plantation, 

Road-side plantation 

mine area 

management and 

reforestation, Using 

as fence for hiding 

bad views, rock and 

dry wall 

Cryptomeria 

japonica 
Taxodiaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, rock 

and dry wall, 

Cupressus 

macrocarpa 
Cupressaceae 

pyramidal 

-Sütun 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, Using 

as fence for hiding 

bad views, rock and 

dry wall, Road-side 

plantation 
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Cupressus 

sempervirens 
Cupressaceae 

pyramidal 

-Sütun 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, Using 

as fence for hiding 

bad views, rock and 

dry wall, Road-side 

plantation 

Cupressocypari

s leylandii 
Cupressaceae 

pyramidal 

-Sütun 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, Using 

as fence for hiding 

bad views, rock and 

dry wall, Road-side 

plantation 

Cycas revoluta Cycadaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Form Urban design 

Cydonia 

japonica 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, 

Urban design, rock 

and dry wall, Road-

side plantation 

Diospyros kaki Ebenaceae 
Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Fruit- 

Autumn 

Coloring 

Urban design 

Eriobotrya 

japonica 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Fruit, Leaf-

form 
Urban design 

Euonymus 

latifolius 
Celastraceae 

Scattered 

Form 

Side 

garden 

Few 

used 

Blossom, 

Autumn 

Color 

Urban design 

Euonymus 

japonicus 
Celastraceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Leaf- form 

Urban design, Using 

as fence for hiding 

bad views, rock and 

dry wall, Road-side 

plantation, refuge 

planting, 

Fagus orientalis Fagaceae 

Scattered 

Form -

Column 

Back 

yard 

Side 

garden 

Few 

used 

Form, 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Alle 

Tree 

Ficus carica Moraceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Fruit, form, 

calligraphi

c 

structure 

Urban design, Road-

side plantation 

Ficus pumila Moraceae 
winder-

climber 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Leaf, form 

Urban design, 

ground covering, 

Forsythia x 

intermedia 
Oleaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

form 
Urban design, 

Fraxinus  

angustifolia 
Oleaceae 

Round 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Few 

used 

Form, 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Road-

side plantation 

Gleditsia 

japonica 
Caesalpiniaceae 

Scattered 

Form- 

cluster 

shaped 

Back 

yard 

Few 

used 

Fruit, 

Autumn 

Coloring 

Erosion, avalanche 

and land-sliding 

protection, 

landscaperestoration 

and preservation, 

Road-side plantation 

Hebe veronica 
Scrophulariacea

e 

Pillow 

shaped 

Front 

yard 

Used 

heavily 

Blossom, 

form 

Urban design 

Rock and dry wall, 

ground covering 

616



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

Hedera helix Araliaceae 
winder-

climber 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Side 

garden 

Used 

heavily 

Leaf 

Form 

Urban design 

Rock and dry wall, 

ground covering 

H. Colchica Araliaceae 
winder-

climber 

Front 

yard- 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Leaf -form 

Urban design 

Rock and dry wall, 

ground covering 

Hibiscus rosa 

sinensis 
Malvaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, Urban design 

Hibiscus 

syriacus 
Malvaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, Urban design 

Hosta spp. Liliaceae 
Pillow 

shaped 

Front 

yard 

Few 

used 
Leaf, form 

Urban design 

Rock and dry wall, 

ground covering 

Hydrangea 

arborescens 
Hydrangeaceae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Used a 

lot 

Blossom, 

form 

Urban design, rock 

and dry wall, refuge 

planting 

Hydrangea 

macrophylla 
Hydrangeaceae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Used a 

lot 

Blossom, 

form 

Urban design, rock 

and dry wall, refuge 

planting 

Ilex aquifolium Aquifoliaceae pyramidal 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit- Leaf 

Urban design, rock 

and dry wall, using as 

fence for hiding bad 

views 

İlex colchica Aquifoliaceae pyramidal 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Few 

used 
Fruit- Leaf 

Urban design, rock 

and dry wall, using as 

fence for hiding bad 

views 

Ilex latifolia Aquifoliaceae pyramidal 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Fruit–

form-Leaf 

Urban design, rock 

and dry wall, using as 

fence for hiding bad 

views 

Jasminium 

frıticans 
Oleaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, Urban design 

Juglans regia Juglandaceae 
Round 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 
Fruit-form Urban design 

Juniperus 

chinensis 
Cupressaceae 

The 

crawler is 

stunted 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, rock 

and dry wall, ground 

covering 

Juniperus 

horizontalis 
Cupressaceae 

The 

crawler is 

stunted 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, rock 

and dry wall, ground 

covering 

Kerria japonica Rosaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, Urban design 

Lauracerasus 

officinalis 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used a 

lot 

Fruit, form-

Leaf 

Road-side plantation, 

Urban design, Sound 

and wind prevention 
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Laurus nobilis Lauraceae 
Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Form-Fruit 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views 

Lagerstroemia 

indica 
Lytraceae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, Urban design 

Ligustrum 

japonicum 
Oleaceae 

Round 

Form 

Side 

garden 

Few 

used 

Blossom,, 

form, 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, refuge 

planting 

Ligustrum 

vulgare 
Oleaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

form, Fruit 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, refuge 

planting 

Lonicera 

caucasica 
Caprifoliaceae 

Scattered 

Form 

Side 

garden 

Few 

used 

Blossom, 

form, 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, 

Magnolia 

grandiflora 
Magnoliaceae pyramidal 

Front 

yard 

Used 

heavily 

Blossom, 

form, Leaf 
Urban design 

Magnolia 

liliiflora 
Magnoliaceae 

Round 

Form 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

calligraphi

c structure 

Urban design 

Magnolia x 

soulangiana 
Magnoliaceae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

calligraphi

c structure 

Urban design 

Malus 

domestica 
Rosaceae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, 

Urban design, refuge 

planting, road-side 

plantation 

Melia azedarach Meliaceae 

Round 

Form - 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

Fruit 
Urban design 

Mespilus 

germanica 
Rosaceae 

Round 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Few 

used 
Fruit Urban design 

Morus alba Moraceae 
Round 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit, form Urban design, 

Musa x 

paradisiaca 
Musaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Fruit, form Urban design 

Nerium 

oleander 
Apocynaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

form, 

Urban design, refuge 

planting 

Philadelphus 

coronarius 
Saxifragaceae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

form, 

Urban design, refuge 

planting, using as 

fence for hiding bad 

views, 

Phoenix 

canariensis 
Palmae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Form- Leaf 

gövdesi 

Urban design, refuge 

planting 

Photinia 

serrulata 
Rosaceae 

Sütun 

formlu 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Leaf- form 

Urban design, refuge 

planting, using as 

fence for hiding bad 

views 

Phyllostachys 

bambusoides 
Gramineae 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Tree trunk 

form 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views 

Picea orientalis Pinaceae 
pyramidal 

/ Column 

Back 

yard 

Few 

used 
Form Urban design 
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Pinus silvestris Pinaceae 
pyramidal 

/ Column 

Back 

yard 

Few 

used 
Form Urban design 

Prunus avium Rosaceae 

Round 

Form 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

Fruit 
Urban design 

Prunus 

serrulata 
Rosaceae 

Round 

Form 

Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Blossom, 

Urban design, Alle 

Tree 

Prunus 

divaricata 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

Fruit 
Urban design 

Prunus 

domestica 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

Fruit 
Urban design 

Pyracantha 

coccinea 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Side 

garden 

Few 

used 

Fruit-Form 

 

Urban design, refuge 

planting, using as 

fence for hiding bad 

views 

Pyrus communis Rosaceae 
Round 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

Fruit 
Urban design 

Pyrus domestica Rosaceae 
Round 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

Fruit 
Urban design 

Quercus pontica Fagaceae 
Round 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Autumn 

Coloring-

Form 

Erosion, avalanche 

and land-sliding 

protection, Urban 

design 

Rhododendron 

ponticum 
Ericaceae 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

form 

Urban design, Using 

as fence for hiding 

bad views, Road-side 

plantation 

Rhus typhina Anacardiaceae 
Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Fruit- 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Road-

side plantation 

Rhus coriaria Anacardiaceae 
Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Fruit- 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Road-

side plantation 

Robinia hispida Papilionaceae 
Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

form 

Urban design, Road-

side plantation, 

refuge planting 

Robinia 

pseudoacacia 
Papilionaceae 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Blossom, 

form 

Road-side plantation, 

landscaperestoration 

and preservation , 

Rosa spp. Rosaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design, refuge 

planting, using as 

fence for hiding bad 

views 

Rosa canina Rosaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

Fruit 

Urban design, refuge 

planting, using as 

fence for hiding bad 

views 
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Rubus 

canascens 
Rosaceae 

winder-

climber 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit 

Urban design using 

as fence for hiding 

bad views, 

landscaperestoration 

and preservation, 

Road-side plantation, 

Rubus fruticosus Rosaceae 
Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, 

landscaperestoration 

and preservation 

Rubus idaev Rosaceae 
Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, 

landscaperestoration 

and preservation, 

Road-side plantation, 

Rubus 

platyphyllos 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, 

landscaperestoration 

and preservation, 

Road-side plantation, 

Salix babylonica Salicaceae 
cluster 

shaped 

Front 

yard- 

Back 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, su 

kıyısı alanlarında, 

Erosion, avalanche 

and land-sliding 

protection. 

Sambucus nigra Adoxaceae 
Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Fruit, 

blossom 

Landscaperestoratio

n and preservation, 

Road-side plantation, 

Erosion, avalanche 

and land-sliding 

protection 

Sorbus 

aucuparia 
Rosaceae 

Scattered 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Fruit, 

Autumn 

Coloring 

Urban design, Alle 

Tree 

Spirea x 

vanhouttei 
Rosaceae 

cluster 

shaped 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, Road-side 

plantation, refuge 

planting, 

Symphoricarpus 

albus 
Caprifoliaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Few 

used 
Blossom, 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, Road-side 

plantation, refuge 

planting, 

Syringa vulgaris Oleaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design, Road-

side plantation, 

refuge planting, 

Taxus baccata Taxaceae 
pyramidal

/ Column 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Few 

used 
Form 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, refuge 

planting, 

Thuja 

occidentalis 
Cupressaceae 

pyramidal 

/ Column 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, refuge 

planting, 
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Thuja plicata Cupressaceae 
pyramidal 

/ Column 

Front 

yard 

Few 

used 
Form 

Urban design, using 

as fence for hiding 

bad views, refuge 

planting, 

Tilia 

platyphyllos 

"Rubra" 

Tiliaceae 
Round 

Form 

Front 

yard- 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

form 

Urban design, Alle 

Tree 

Tilia tomentosa Malvaceae pyramidal 

Front 

yard- 

Back 

yard 

Side 

garden 

Used 

heavily 

Blossom, 

form 

Urban design, Alle 

Tree 

Ulmus glabra Ulmaceae 
Round 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Form-

Autumn 

Coloring 

Urban design, Alle 

Tree 

Vaccinium 

myrtillus  
Ericaceae 

Scattered 

Form- 

Round 

Form 

Back 

yard 

Few 

used 

Fruit 

Fruitsi, 
Urban design, 

Viburnum 

lantana 
Caprifoliaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design using 

as fence for hiding 

bad views, refuge 

planting, 

Viburnum 

opulus 
Caprifoliaceae 

Scattered 

Form 

Front 

yard-

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design using 

as fence for hiding 

bad views, refuge 

planting, 

Vitis sylvestris Vitaceae 
winder-

climber 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit 

Vertical Surface 

Planting, Urban 

design, 

Vitis vinifera Vitaceae 
winder-

climber 

Front 

yard- 

Back 

yard-

Side 

garden 

Used 

heavily 
Fruit 

Vertical Surface 

Planting, Urban 

design, 

Washingtonia 

robusta 
Palmae 

Round 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 

Form- Leaf 

tree trunk 

Urban design, Alle 

Tree refuge planting, 

Weigelia florida Caprifoliaceae 
Round 

Form 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Urban design, refuge 

planting, 

Wisteria 

sinensis 
Fabaceae 

winder-

climber 

Front 

yard- 

Side 

garden 

Used 

heavily 
Blossom, 

Vertical Surface 

Planting, Urban 

design, 

Yucca glutinosa Agavaceae 
Scattered 

Form 

Front 

yard 

Few 

used 
Leaf form 

Urban design, Alle 

Tree refuge planting, 
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It has been seen that plant species such as Camelia sinensis, Campsis radicans, Citrus 

reticulata, Corylus avellana, Diospyros kaki, Eriobotrya japonica, Ficus carica, Hebe 

veronica, Hedera helix, Hosta spp., Hydrangea macrophylla, Lauracerasus officingaris, 

Rosacerasus officinalis, Ficus carica. Rubus fruticosus, Syringa vulgaris, Tilia platyphyllos, 

Vitis vinifera, Weigelia florida are used intensively in the sample gardens. 

The tea gardens, which vary according to the location of the houses, are mostly formed in the 

front or back yards. It has been seen that the mostly used species around the tea gardens are 

Malus sp. (apple), Diospyros kaki (date), Eriobotrya japonica (loquat), Lauracerasus officinalis 

(black berry), Pyrus sp. (pear), Corylus avellana (hazelnut), Citrus limon (lemon), Citrus 

reticulata (tangerine), Citrus sinensis (orange), Ficus carica (fig), Juglans regia (walnut), 

Prunus domestica (plum), Prunus avium (cherry) ), Vitis labrusca 'Isabella' (grape), Vitis 

vinifera L. (grape), especially Hedera helix (ivy), Rubus fruticosus (blackberry). 

Colorful and flowering plants were preferred at the entrances of the housings. These species are 

Abutilon hybidum, Jasminium friticans, Kerria japonica, Hibiscus rosa sinensis, Hibiscus 

syriacus, Hydrangea arborescens, Hydrangea macrophylla, Magnolia liliiflora. It has been 

observed that these species are used especially at the entrances of the housings or along the road 

in the houses entered by the side yard. Also, it has been determined that species such as 

Eriobotrya japonica, Lauracerasus officinalis, Pyrus sp., Malus sp., Cydonia oblonga, 

Diospyroskaki, Camelia sinensis, Hedera helix, Rubus fruticosus, Corylus avellana, Citrus 

limon, Citrus reticulata, Citrus sinensis, Ficus carica, Juglans regia, Prunus domestica, Prunus 

cerasus, Prunus avium, Vitis labrusca 'Isabella', Vitis vinifera L. were planted by family elders 

before the current residents. Plant species such as Alnus glutinosa, Castanea sativa, Juglans 

regia, Picea orientalis, Pinus sylvestris, Quercus sp., Rhododenron ponticum, Sambucus nigra, 

Tilia tomentosa are identified in the settlements located in the back parts of the city center, 

grown naturally in the region. Especially Castanea sativa, Juglans regia, Tilia tomentosa were 

found to be used both economically and functionally in the side and back yards. 

Species found in residential gardens in this study such as Acacia dealbata, Ailanthus altissima, 

Berberis thunbergii, Cotoneaster horizontalis, Gleditsia japonica, Rosa canina L., Juniperus 

chinensis, Alnus glutinosa L. Sambucus nigra, Rubus canescens, Robina pseudacacia, Quercus 

pontica have the potential to be used in landscape repair works such as quarries, dune fields, 

reclamation of landfills, erosion control studies. Ürgenç (2000), Yilmaz and Yilmaz (2009),  
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Ekici (2010), Surat (2020) made suggestions that similar plants can be used in the repair of 

problematic areas in their studies. 

Plant species which have the potential to be used in slope stabilization studies, highways, and 

motorway middle refuge planting constitute an important part of landscape repair, and as an 

alle tree have been proposed such as Acer campestre, Berberis vulgaris L., Ficus carica L., 

Rosa canina L., Acer platanoides L. Arbutus andrachne L. Corylus avellana L., Cydonia 

japonica, Juglans regia, Fraxinus americana, Hydrangea arborescens, Hydrangea 

macrophylla, Laurocerasus officinalis, Fagus orientalis, Nerium oleander, Prunus spinosa L., 

Pyracantha coccinea Roem., Photinia coccinea Roem., Photinia serrulata, Rhododendron 

caucasicum Pall., Rhododendron luteum Sweet., Rhododendron ponticum, Robina 

pseudacacia, Rhus coriaria L., Sorbus aucuparia L. Yılmaz and Irmak (2004), Eroğlu et al. 

(2005), Özer et al., (2009), Önder and Akbulut (2011), Caf et al., (2016), Surat (2020) revealed 

in their studies that these plants can be used in slope stabilization studies on highways and 

motorways and central refuge planting. 

Clematis vitalba, Cotinus coggyria, Cotoneaster horizontalis, C. monogyna subsp. Monogyna, 

Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens, Cupressocyparis leylandii, Rosa canina, 

Viburnum opulus, Vibirnum lantana,Taxus baccata, Rubus idaeus L., Rubus canescens, 

Rhododendron ponticum, Pyracantha leylandii, Rosa canina. , Acer campestre have the 

potential to be used as dust, wind screen, noise screen and hedge plants. Yilmaz and Yilmaz 

(2009), Ekici (2010), Chorbaci et al., (2011), Baykan and Birişçi (2013), Surat (2018), Aslan 

(2020) suggested in their study that some plants can be used as wind screen, noise screen and 

hedge plants due to their features such as form, texture, shoot, leaf, flower etc. with strong root 

structure and branch structure that are too dense to allow transition.  

Rock gardens are the most important green elements used to imitate nature, especially in the 

areas were designed in the city. Plants such as Berberis thunbergii, Cotinus coggyria, Jasminum 

fruticans L., Pyracantha coccinea, Taxus baccata which can grow naturally in completely or 

partially stony areas, attract attention with the special ecology of the habitat and aesthetic 

features such as line, form, and colour are ideal plants for rock and dry wall gardens. Yılmaz 

and Yılmaz (2009), Ekici (2010), Bozkurt and Akkemik (2019) stated that plant species are 

suitable for rock gardens, and similar plant species can be used in rock and dry wall gardens. 

Camelia sinensis, Clematis vitalba, Hosta spp., Rubus caesicus can be used as ground covers 

cause of providing beautiful views in the short summer period with their low maintenance and  
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long-lasting flamboyant flowers in the cities. It has been suggested that plants such as Berberis 

thunbergii, Cornus mas, Ficus carica L., Rosa canina L., Viburnum opulus, Acer campestre, 

Acer platanoides L., Buxus sempervirens, Castanea sativa, Fagus orientalis, Juglans regia, 

Laurocerasus officinalis, Morus alba L., Picea orientalis L., Pinus sylvestris L., Quercus 

pontica, Rhododendron ponticum, Sorbus aucuparia L., Ulmus glabra can be used solitarily or 

in groups in arrangements in urban spaces due to their aesthetic properties. Soupci et al. (2011), 

Baykan and Birişçi, (2013), Irmak (2013), Sarı and Karaşah (2019), Aslan (2020), Kaya Şahin 

et al. (2020) suggested their use in urban spaces due to their aesthetic and functional properties 

such as blooming time, duration, colour, and quality, as well as being effective in terms of form 

and texture. 

3.2.  MEDICINAL-AROMATIC-ECONOMIC-OTHER USES OF PLANTS 

Herbal treatment methods are now called 'alternative medicine or phytotherapy'. It has 

contributed to the development of Phytotherapy by supporting that herbal-based treatment, 

which examines the active ingredients, will be more beneficial to people with less side effects 

and at a more affordable price compared to synthetic drugs. Various organs of plants are used 

in fresh or dried form. It was decided by observing whether these plants provide benefits or not 

(Göktaş and Bıdık, 2019). 

We can say that these plants can be used as medicinal tea, which is known as aqueous herbal 

preparations with protective and therapeutic properties obtained by the preparation of alone or 

several drugs together, and which is one of the application methods of phytotherapy. In addition 

to this use, spices are one of the most common uses. Parts of various plants such as seeds, buds, 

fruits, flowers, bark, roots, stems, rhizomes, tubers, leaves, stems, onions are used for colour, 

taste, odor and/or flavor to foods obtained by drying and/or grinding and/or grinding. 

Another way of benefiting from plants is their use in the perfumery and cosmetics industry. 

Various parts of plants are used in the production of perfume from plants. These are wood, stem 

and root bark, fruit peels, fruits, flowers, roots, rhizomes, and bulbs, seeds, leaves, and resins. 

In addition, they can be used in paper making, basket making, and fabric dye by using the bark, 

stem, and branches of plants. 

Nowadays, it is seen that there is an increase in the use of medicinal fragrant plants, as people 

move away from synthetic products containing chemical substances and turn to natural 

products. It has been revealed in many studies that these plants have been used in all areas of 

our lives from past to present. Medicinal and fragrant plants are used in medicine, as well as in  
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the pharmaceutical, food industry, perfumery, and cosmetics industry and as biofuels. These 

plants are also used by drying beside wet form. All organs of the plant's body, leaf, flower, seed, 

tuber, and bark are used for different purposes and with different methods (Türkan et al., 2006; 

Göktaş and Bıdık, 2019). 

Among the 124 plant species, a total of 74 woody plant species with medicinal, fragrant, and 

economic properties were determined based on the literature. These plant taxa’ usage purpose 

as - ‘medicinally, aromatic-economically’- has been determined. Table 2 shows the medical, 

fragrant, and economic uses of organs such as leaves, roots, stems, fruits, and flowers. While 

determining its medicinal, fragrant, and economic uses, we have been benefitted from some 

researchers (Mete, 2009; Arslan and Peng, 2013; Ebcioğlu, 2013; Arslan, 2014; Alpınar, 2015; 

Aslan et al., 2015; Werner, 2015; Johnson et al., 2017; Arslan and Ekren, 2018; Arslan et al., 

2018; Aslan and Karakuş, 2019) 

 

Table 2. Medical-aromatic-economic-other purpose uses of plant species 

 

Plant Name 

 

Family Medical-Aromatic-Economic-Other Purpose Use 

Acacia dealbata Mimosaceae For food-paint 

Acer campestre Aceraceae Sweetener-pain reliever-cholesterol regulator 

Acer 

platanoides 

Aceraceae Sweetener- paint 

Actinidia 

chinensis 

Actinidiaceae Diuretic, antipyretic and sedative-in papermaking 

Agave 

americana 

Agavaceae For food- diuretic-. Pain Its use can cause dermatitis. 

Ailanthus 

altissima 

Simaroubaceae Medical Use, Yellow dye is obtained from the leaves. The 

leaves are crushed and used as an insect repellent. Its leaves are 

toxic to pets. The smell can cause headaches and nausea. İt is 

also an invasive species 

Albizzia 

julibrissin 

 Laguminosae Medical Use 

Alnus glutinosa 

ssp.barbata 

Betulaceae Medical Use In addition, dye is obtained from the bark. It is 

widely used in guitar making. Charcoal is obtained from its 

branches and is also used in the manufacture of gunpowder. 

Berberis 

thunbergii 

‘‘Atropurpurea’’ 

Berberidaceae The root bark is anti-parasitic, antiseptic and antipyretic. It is 

antibacterial. 

Biota orientalis Cupressaceae Medical Use. The root bark is used in the treatment of burns. 

The leaves are poisonous. 

Buxus 

sempervirens 

Buxaceae Medical Use, Especially the bark and leaves are poisonous. 

Camelia 

japonica 

Theaceae Flowers are astringent. It is used in the treatment of burns and 

scalds. The oil used for hair care is obtained from its seeds. 

Green dye is obtained from its flowers. 
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Camelia 

sinensis 

Theaceae Medical Use 

Campsis 

radicans 

Bignoniaceae Its root is diaphoretic and wound healing. Its leaves can cause 

dermatitis in sensitive people. 

Castanea sativa Fagaceae The honey obtained from its flowers is valuable. Consumed as 

food. Medical Use 

Cedrus deodara Pinaceae  Medical Use, Lice and nits are deadly. Its oil is effective in cases 

of scabies in animals. 

Chamaecyparis 

lawsoniana 

Cupressaceae Its resin is diuretic. 

Citrus × limon Rutaceae Medical Use 

Citrus reticulata Rutaceae It is used to calm down, relax, and eliminate trauma-related 

traumas - especially fear. 

Citrus sinensis Rutaceae Medical Use. It is recommended to be used in nervous disorders 

and sleep problems. 

Clematis vitalba  It is useful for stress and nervous treatment. Medical Use. All 

parts are poisonous. It should not be taken internally as it is 

toxic. 

Corylus 

avellana 

Betulaceae It has antipyretic, astringent, blood purifier and blood stopper 

properties. 

Cryptomeria 

japonica  

Taxodiaceae Its resin is cleansing and is used to treat gonorrhea. Its leaves 

are aromatic and are used to make incense sticks. Its wood is rot 

resistant. 

Cupressus 

sempervirens 

Cupressaceae Medical Use It has an insect repellent effect, The oil obtained 

from its shoots is used in perfumery and soap making. It is used 

in the construction of storage cabinets due to its insect and moth 

repellent feature. 

Diospyros kaki Ebenaceae Used as food. Medical Use 

Eriobotrya 

japonica 

Rosaceae Medical Use. The fruits can be eaten. The seeds are consumed 

by cooking. The fruit is added to various desserts. 

Euonymus 

japonicus 

Celastraceae Medical use young leaves can be boiled and consumed. The late 

leaves are pulverized and used as food coloring. 

Fagus orientalis Fagaceae Medical Use 

Ficus carica Moraceae Medical Use. 

Fraxinus  

angustifolia  

Oleaceae It is used as an antidote to snake venom. Its seeds are effective 

in liver problems. 

Hedera helix Araliaceae Medical Use 

Hibiscus 

syriacus 

Malvaceae Medical + is made from the leaves. Blue dye is obtained from 

its flowers. Young leaves and flowers can be consumed raw or 

cooked. Tea is made from the flowers and leaves. 

Hydrangea 

macrophylla 

Hydrangeaceae Medical Use 

Ilex aquifolium Aquifoliaceae Medical Use, Its fruits are considered poisonous. 

İlex colchica Aquifoliaceae The leaves, roots and flowers are antitussive and diuretic. 

Juglans regia Juglandaceae Medical Use Its leaves are good for indigestion problems. 

Lauracerasus 

officinalis 

Rosaceae Medical Use, The leaves of the plant are used in the form of 

compresses in skin clefts, forties and joint pains, ingrown nails, 

ingrown nails. Its seeds are used in diabetes. 

Laurus nobilis Lauraceae Medical Use 

Lagerstroemia 

indica 

Lytraceae Medical Use, The flowers are made into a paste and applied 

externally on cuts and wounds.  

Ligustrum 

vulgare 

Oleaceae Medical Use, Internal use of this herb should be avoided as it 

can produce allergic symptoms.  
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Magnolia 

grandiflora 

Magnoliaceae Medical Use, The plant also has antiseptic, antipyretic, 

invigorating, strengthening, appetizing, blood-soothing, diuretic 

and anti-diarrheal properties. 

Malus 

domestica 

Rosaceae It has been used as an antiseptic, cleaning agent, diuretic, insect 

repellent. 

Melia azedarach Meliaceae Used against snake bites. The juice of its leaves is used to kill 

lice. This also lengthens the hair. Its fruit has a negative effect 

on the respiratory system and can be fatal. Medical Use, It is 

effective against poisoning. It is poisonous, but its branches are 

used as an antidote. It strengthens the hair. Its fruits are 

poisonous 

Mespilus 

germanica 

Rosaceae It helps to loss of kidney stones and sand. It makes the intestines 

work well, Medical Use 

Morus alba Moraceae Medical Use 

Musa x 

paradisiaca 

Musaceae Medical Use 

Myrtus 

communis  

Myrtaceae Medical Use It is used against scorpion stings. Its juice is a 

wound cleanser. Again, a black hair dye is obtained from the 

sap. It is mixed with wheat flour and applied to the swellings in 

the eyes. The oil obtained from its leaves is used in various skin 

problems. It prevents sweating. Its oil treats gum diseases, 

toothache, dysentery, uterine ulcers, bladder diseases, rashes 

and burns. It removes bad odors from the body.  

Nerium 

oleander 

Apocynaceae Medical Use,  It is poisonous 

Philadelphus 

coronarius  

 Saxifragaceae The leaves are used to make soap. 

Prunus avium Rosaceae Medical Use 

Prunus 

domestica 

Rosaceae Medical Use, it treats colds and tonsils. This herb contains 

hydrogen cyanide and the bitter seed or fruit should not be eaten. 

Small amounts of hydrogen cyanide have been noted to 

stimulate respiration and improve digestion. 

Pyracantha 

coccinea 

Rosaceae Medical Use 

Pyrus communis Rosaceae Medical Use 

Rhododendron 

ponticum 

Ericaceae Medical Use, The leaves and pollen are poisonous. Economic 

use 

Rhus coriaria Anacardiaceae Medical Use It is used as a wound cleanser.  

Robinia hispida Papilionaceae Medical Use It was brewed and used in the treatment of 

herbivorous animals. All parts are poisonous. 

Robinia 

pseudoacacia 

Papilionaceae Medical Use, especially the bark is considered to be toxic. Its 

timber is quite strong and durable and is therefore used in 

shipbuilding. 

Rosa canina Rosaceae Medical Use 

Rosmarinus 

officinalis 

Lamiaceae Medical Use  

Rubus 

canascens  

Rosaceae Medical Use 

Rubus fruticosus Rosaceae Medical Use, If the branches and leaves are cooked, the hair is 

shedding, Its leaves are used to remove cracks on hands and feet. 

Rubus idaev Rosaceae Medical Use 

Salix babylonica Salicaceae Medical Use, The stems are flexible and are used in basket 

making. 
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Sambucus nigra Adoxaceae Medical Use 

Sorbus 

aucuparia 

Rosaceae Medical Use 

Syringa vulgaris Oleaceae Medical Use 

Taxus baccata Taxaceae Medical Use, causes unconsciousness in humans. Its leaves are 

poisonous. In rare cases, it is fatal to humans. 

Thuja plicata Cupressaceae It is used as a sweetener in meals. Medical Use, is used as an 

anti-dandruff by boiling the branches. 

Tilia 

platyphyllos 

"Rubra" 

Tiliaceae Medical Use 

Ulmus glabra Ulmaceae Medical Use. It is used to brighten the skin and improve vision. 

Vaccinium 

myrtillus  

Ericaceae Medical Use, It also has antioxidant properties. 

Viburnum 

lantana 

Caprifoliaceae Medical Use, It is toxic to pets. It inhibits the growth of the 

surrounding plants. 

Viburnum 

opulus 

 Caprifoliaceae Medical Use, It is used in jam making. If the fruits are consumed 

excessively, it can cause vomiting and diarrhea. 

Vitis vinifera Vitaceae Medical Use 

Wisteria 

sinensis 

Fabaceae Medical Use, Its seeds and flowers can be consumed by 

cooking. Its seeds, bark and resin are poisonous. 

Yucca glutinosa Agavaceae Medical Use, Its root is used as a soap substitute. 

 

Looking at Table 2, we can say that species such as Biota orientalis, Buxus sempervirens, 

Camelia sinensis, Cupressus sempervirens, Hedera helix, Rosmarinus officinalis, Tilia 

platyphyllos, Viburnum opulus, Viburnum lantana can be used in the treatment of many 

diseases. Dawidowicz et al., (2006), Turkan et al., (2006), Wenziga et al., (2008), Della Greca 

et al., (2009); Donmez et al., (2016); Göktaş and Bıdık, (2019) suggested in their study that 

they can be used in the treatment of diseases such as, kidney disease, indigestion, hemorrhoids, 

constipation, heart diseases, cancer disease, liver disease, menopause, stomach bleeding, 

stomachache and nausea, prostate, rheumatism, cold, cold and cough, stress, depression and 

anxiety, forgetfulness and memory weakness, sleep disorders, fatigue, high cholesterol, high 

sugar, and weight loss. It can be said that Acacia dealbata, Acer platanoides, Agave americana, 

Alnus glutinosa ssp.barbata, Camelia japonica, Eriobotrya japonica, Euonymus japonicus 

Hibiscus syriacus, Rhus coriaria can be used for food additive, food supplement, spice, 

flavouring, colouring, antioxidant and preservative, dye. We can say that plant species of 

Camelia japonica, Clematis vitalba, Cupressus sempervirens, Melia azedarach, Myrtus 

communis, Philadelphus coronarius, Rhus coriaria, Rubus fruticosus, Thuja coronarius can be 

used for such purposes as moisturizing, restorative, soothing and regenerating, anti-aging, anti-

blemish hair care. As a result of all evaluation, these species are very valuable in terms of both 

their visual characteristics and different usage possibilities. 
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4. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

With their dynamic structure, plant species make great contributions to living spaces both 

aesthetically and ecologically. At the same time, ecological and structural materials used in the 

formation of these spaces because of the synthesis of historical past, common shares, cultural 

accumulation, identity, traditions, and customs provide the formation of unique structures and 

their environments. It should not be forgotten that especially knowing the value of biological 

wealth and using this wealth efficiently by developing it has an important place in creating the 

identity of a settlement. In addition, it is known that biological richness is effective in the 

shaping of living spaces and their environments, as well as in the shaping of spaces and 

environments in social, environmental, ecological, and economic structures. 

It has been seen that the houses in Arhavi district preserve their ecological structure with their 

adaptation to physical environmental conditions, form and plan fiction, and plant existence in 

their gardens. It has been observed that the form and location of the examined residential 

gardens are completely compatible with the natural topography, and the natural form of the land 

is preserved in the settlement of the housing to benefit from the positive effects of the natural 

environment and climate. However, due to economic reasons, existing plant areas and species 

have changed, new landscapes and new plant associations have occurred. 

Although the district has a very rich diversity of ornamental plant species, very few of them are 

used in gardens due to economic reasons. 

Changes have occurred in the cultural lives of the people in the district due to economic reasons 

in the process from the past to the present. The residents of the district, who have gained the 

opportunity to live a better life as a natural result of economic developments, have become more 

interested in the interior comfort of the places they live in, and the traditional structure has 

mostly been replaced by more modern structures and ornamental plants give place to species 

with more economic value. Tea gardens are also among the best examples of this. Therefore, 

existing plant species have been reduced over time to create these gardens. However, it has 

been seen that people absolutely used aesthetic plant species in their gardens. They used 

flowering and fruiting trees, shrubs, and perennial plant species, especially in the front yards. 

It should not be forgotten that it is important for the sustainability of green areas to consider the 

plant species used in residential gardens and their usage preferences to reflect the identity and 

general characteristics of the planting studies in urban areas, to avoid problems arising from the  
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wrong species selection, to inform and raise awareness of the urban people about plants, 

preservation of traditional structure and species diversity in urban areas should be prioritized. 

The place and importance of medicinal and aromatic plants in medicine and pharmacy in 

Türkiye has been revealed, but there is not enough knowledge about these newly used plants 

and their potential uses in landscape architecture discipline (Pouya and Demir, 2017). For this 

reason, the use of these plants for both functional and aesthetic purposes is also very important 

in landscape architecture discipline, which carries out the design, planning and planting studies 

of plants used for therapeutic purposes, and it is an issue that should be emphasized sensitively 

(Faydaoğlu and Driveroğlu, 2011; Bayramoğlu, 2016; Dönmez et al., 2016). 

These plants have the potential to increase diversity in landscape design, strengthen the spatial 

sense, be used for educational purposes, increase social awareness and health, provide suitable 

climatic conditions, and reduce application costs. Plants used for medicinal and aromatic 

purposes with their pleasant smell and healing properties used in many gardens around the 

world has a strong potential to be used as an alternative in landscape designs with its form, 

texture, leaf color effect, flower beauty, trunk and branch beauty, fruit beauty, autumn color 

effect, form beauty, looking beauty, shadow effect and ability to create a winter landscape 

(Kösa and Güral 2019). 

The plant must have some characteristics for the function expected from the plant to take place. 

When choosing plants with medicinal, aromatic, and economic value for their use in landscape 

architecture studies, some phytochemical features must be considered like they can grow 

naturally, are compatible with the ecological environment, can offer visual diversity of flower, 

scent, fruit, leaf structure and plant form, have calming and attractive features, and have a 

physical, mental, and psychological stimulus that can influence the mental health of the person 

by providing a connection visually, support the harmony of design in the human-environment-

object and have a color effect which increase the spatial perception and can create different 

spatial effects in different seasons. Especially, usage purpose of plants where they used that 

secrete substances such as tannins and resins and the age group of the user should be considered 

and if necessary, warning signs should be included (Aksu, 2012; Duman and Koçak, 2013; Kafi 

et al., 2015; Bayramoğlu, 2016; Pouya et al., 2016; Pouya and Taheri, 2017). 

To protect and sustain the existence of plant species, medicinal and aromatic plants, have a 

wide range of uses, should be used in landscape studies. It is necessary to determine the growth 

characteristics, landscape values and usage potentials of plants with medicinal and aromatic  
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potential under different ecological conditions. Scientific studies and research on these plants 

should be supported by giving importance and priority to the cultivation of threatened medicinal 

and aromatic plant species, and more studies should be carried out to reveal the potential of 

these plants as ornamental plants. Especially, these plants should be used in collection gardens, 

botanical gardens, or herb gardens where they create a wide variety of compositions among 

themselves or together with other plant groups, and their protection should be ensured by 

creating more consciousness and awareness (Kevseroğlu et al., 2014; Kafi et al., 2015; Dönmez 

et al., 2016; Pouya and Demir 2017; Kösa and Güral 2019) 
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ÖZET 

İnsan nüfusundaki artışın beraberinde getirdiği hızlı kentleşme ve doğal kaynakların hızlı 

tüketilmesi doğal ekosistemlerin hassas dengesini bozmuş ve küresel iklim değişimi gibi önüne 

geçilemez etkenler ile karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Son yıllarda doğal 

ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik çeşitli alanlarda çözüm arayışları ön 

plana çıkmaktadır. Bunlardan biri de peyzaj mimarlığı disiplininde önemli yer tutan doğal bitki 

materyalinin kentsel ve kırsal peyzaj tasarımlarında ekosistem servislerini destekleyici şekilde 

kullanılmasıdır. Yeşil mimari ile dikkat çekmeye başlayan bitki-yapı kompozisyonlarında 

doğal bitkilerin tercih edilmesi ve önerilmesi söz konusudur. Daha az bakım ile daha 

sürdürülebilir tasarımlara katkı sağlaması, estetik ve fonksiyonel özellikleri ile insanların yaşam 

alanlarında tamamlayıcı roller üstlenmesi bakımından doğal bitkilerin peyzaj tasarımlarında 

değeri her geçen gün artmaktadır. Bitki çeşitliliği bakımından Avrupa’nın en zengin ülkesi olan 

Türkiye’nin sahip olduğu doğal kaynaklardan en doğru şekilde faydalanmanın gereği birçok 

çalışmada üzerinde durulan bir konudur. Dolayısıyla gerek kentsel gerekse de kırsal peyzajlarda 

adaptasyon yeteneği yüksek doğal türlerin tespiti ve kullanım olanaklarının belirlenmesi 

amacından hareketle bu çalışmada, Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Yerleşkesi (Artvin) 

içerisindeki açık yeşil alanlarda tespit edilen bazı yer örtücü otsu ve çok yıllık doğal bitkilerden 

10 tanesinin peyzaj çalışmalarında değerlendirilebilme potansiyelleri irdelenmektedir. Yerinde 

gözlem ve fotoğraflama çalışmaları literatür ile desteklenerek bitkilerin özellikleri tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda ele alınan türlerin renk, doku, form gibi estetik peyzaj özelliklerinin 

yanı sıra ekolojik özellikleri, tıbbı-aromatik özellikleri ve polinasyona katkı sağlama gibi 

fonksiyonel özellikleri de çalışma kapsamında incelenmiştir. Estetik, fonksiyonel ve ekolojik 

bakımdan değer taşıyan doğal-yöresel bitki türlerinin kentsel peyzaj alanlarında 

değerlendirilmesi, daha az bakım ile sürdürülebilir tasarımlara katkı sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Artvin, Yer örtücü bitkiler, Süs bitkisi,  
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ABSTRACT 

The rapid urbanization brought about by the increase in the human population and the rapid 

consumption of natural resources have disrupted the delicate balance of natural ecosystems and 

caused us to face unavoidable factors such as global climate change. In recent years, the search 

for solutions in various fields for the protection and sustainability of natural ecosystems has 

come into prominence. One of these is the use of natural plant material, which has an important 

place in the landscape architecture, to support ecosystem services in urban and rural landscape 

designs. It is topic that natural plants are preferred and recommended in plant-building 

compositions, which started to attract attention with green architecture. The value of natural 

plants in landscape designs is increasing day by day in terms of contributing to more sustainable 

designs with less maintenance and taking on complementary roles in people's living spaces with 

their aesthetic and functional properties. The necessity of making the most accurate use of the 

natural resources of Turkey, which is the richest country in Europe in terms of plant diversity, 

is a subject that has been emphasized in many studies. Therefore, in this study, it is scrutinized 

the usage potentials in landscape studies of 10 some ground cover herbaceous and perennial 

natural plants in the open green areas in Artvin Çoruh University Arhavi Campus (Artvin). On-

site observation and photographing studies were supported by the literature and the 

characteristics of the plants were determined. In this context, in addition to aesthetic landscape 

features such as colour, texture and form, functional characteristics such as ecological 

characteristics, medicinal-aromatic properties and contributing to pollination were also 

examined within the scope of the study. Evaluation of natural-regional plant species that are 

aesthetically, functionally, and ecologically valuable in urban landscapes will contribute to 

sustainable designs with less maintenance. 

 

Keywords: Landscape, Artvin, Groundcovers, Ornamental Plants.   
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1. INTRODUCTION 

Throughout history, people have benefited from natural resources in various ways. One of these 

important natural resources is the endless diversity of plants. The use and cultivation of plants 

for human benefit dates back to ancient times. Thousands of years ago, people who realized the 

therapeutic power of plants benefited from plants to live healthy. Plants that were collected 

from nature and used in the past started to be grown in gardens with the transition of people to 

settled life (Dönmez et al., 2016; Acıbuca and Bostan Budak, 2018; Kösa and Güral, 2019). 

The fact that people who started to live in cities with the effect of industrial revolution and 

industrialization gradually moved away from nature limited the place of natural plants in our 

lives. 

Nowadays, it is noteworthy that exotic ornamental plants rather than native plant species are 

used in many urban landscapes of Türkiye. However, the use of the same taxa in many places 

causes the diversity to decrease and domestic species to be gradually forgotten (Sarı and 

Karaşah, 2019). 

In recent years, solution seeking about the protection and sustainability of natural ecosystems 

has come to the fore. One of these is the use of natural plants in urban and rural landscape 

designs to support ecosystem services. Natural plants are preferred in plant-building 

compositions that manifest themselves in green architecture. The value of natural plants in 

landscape designs is increasing day by day in terms of contributing to more sustainable designs 

with less maintenance and taking on complementary roles in people's living spaces with their 

aesthetic and functional properties. 

Türkiye is very rich in plant species diversity, there are many species that stand out with their 

ornamental features. The use of these species in the places we live will contribute to the 

recognition, protection, and sustainable use of natural species (Sarı and Karaşah, 2019). 

Although the diversity of natural species is high in Türkiye, the production of these species as 

ornamental plants is limited. For this reason, it is recommended to be more conscious in 

landscape studies where exotic ornamental plants are used more, to use drought-resistant natural 

species, to reduce grass areas as much as possible, or to focus on drought-resistant grass species 

and succulent species (Çetin and Mansuroğlu, 2018). In this context, it is an important 

requirement to create awareness, ensure the sustainability of natural species, and bring together 

edible, medicinal and aromatic plants with functional properties, as well as aesthetic properties, 

in urban areas (Sarı and Karaşah, 2019). 
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Many open green spaces are classified in urban areas, and each provides valuable services for 

urban green infrastructure. University campuses, which are part of urban open green spaces, 

are also areas that serve different user groups, including academic staff, administrative staff, 

technical staff, students and sometimes local people, and contain many functions (Karaşah et 

al. 2016). In addition to these, university campuses are important places that support urban 

biodiversity with their floristic diversity. 

Identifying natural species with high adaptability in both urban and rural landscapes and 

evaluating their usage possibilities is an important issue for landscape architecture discipline. 

Within the scope of this study, it is scrutinized the usage potentials with many aspects in 

landscape studies of 10 some ground cover herbaceous natural plants in the open green areas in 

Artvin Çoruh University Arhavi Campus (Artvin). 

 

MATERIAL AND METHOD 

The Artvin Çoruh University (ACU) Arhavi Campus, where the study was conducted, is in the 

Arhavi district of Artvin province, which is in the Eastern Black Sea Region and has a coast to 

the Black Sea (Figure 1). 

Artvin province, located in northeastern Turkey and has three different climates 

(Mediterranean, continental and oceanic), is the host of several biologically diverse habitats 

with its rich water resources and geomorphological differences.  

In the region, the coastal parts are rainy, and the continental and Mediterranean climates are 

seen in the interior parts. The annual average temperature in Artvin is 12.3°C, the annual 

precipitation average is 693.3mm (Turkish General Directorate of Meteorology, 2022). In 

Arhavi district, the average of July, the hottest month of the year, is 22.1 °C, and the average 

of January, the coldest month, is 6.5 °C. The precipitation average of October, the rainiest 

month, is 266.7 mm. The average of May, the least rainy month, is 84.8 mm. The average 

annual temperature of Arhavi is 11.8 °C. Average annual precipitation: 2438 mm (URL1, URL, 

2). The rainiest season is Autumn, and the least rainy season is Spring. However, there is no 

significant difference between the seasons. Precipitation has been spread regularly in all 

seasons. This regular distribution is valid in temperature (URL1). Due to these features, many 

exotic ornamental plants can be grown in Arhavi as well as natural plant species. 

Within the scope of the study, on-site observation and photographing studies were carried out 

in the spring and summer seasons at Arhavi Campus. Among the perennial herbaceous plant 

species that grow in the green areas of the campus, 10 species that attract attention with their  
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ground cover properties were selected. Literature resources and plant database websites were 

used to determine the characteristics of the examined plants (e.g., pfaf.org, theplantlist.org, 

TUBIVES: Turkish Plants Data Service). 

In this context, in addition to aesthetic landscape features such as color, texture and form, 

functional characteristics such as ecological characteristics, medicinal-aromatic properties and 

contributing to pollination were also examined within the scope of the study. 

 

  

  

Figure 1. Location of Artvin Çoruh University Arhavi Campus, Artvin, Turkey 
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RESULTS 

As a result of the study, 10 species selected from the native groundcover annual and perennial 

plant taxa determined in the campus are: Bellis perennis L., Hypericum calycinum L., 

Calystegia sepium (L.) R. Br., Trifolium repens L., Trifolium. pratense L., Prunella vulgaris 

L., Ajuga reptans L., Oxalis corniculata L., Plantago major L., Viola odorata L. Some 

characteristics and evaluations of these species are presented below, in Table 1.       

                                                                                                                                                                

Table 1. Some characteristics and landscape assessment of 10 groundcover plant species in ACU 

Arhavi Campus 

Species and Properties Images 

1. Bellis perennis L.  

Bellis perennis is an evergreen perennial growing to 0.2 m at a medium 

rate. 

Common name: Daisy, Lawndaisy, English Daisy  

Family: Compositae 

Bloom color: Pink, White.  

Main bloom time: Early summer, Late spring.  

Form: Rounded. 

Edible parts: Flowers, Leaves 

Medicinal uses*: Anodyne, Antidiarrhoeal,  Antispasmodic, Antitussive,  

Cancer,  Demulcent, Digestive,  Eczema, Emollient, Expectorant,  

Laxative,  Ophthalmic, Purgative,  Tonic. Daisies are a popular domestic 

remedy with a wide range of applications. They are a traditional wound 

herb. 

Aesthetic characteristics: Form, flowers 

Landscape uses: Alpine garden, border, container, ground cover, rock 

garden. Succeeds in most well-drained soils in sun or semi-shade. The 

plants have a very long flowering season. 

Other uses and properties: Pollinators plant, naturalizing, attracts 

butterflies, suitable for dried flowers.  

Range: Most of Europe, to W. Asia. 

 

2. Hypericum calycinum L. 

Hypericum calycinum is an evergreen shrub growing to 0.3 m at a fast 

rate. 

Common name: Rose of Sharon, Aaron's beard, Creeping Aron's Beard 

St. Johnswort  

Family: Hypericaceae 

Bloom color: Yellow.  

Main bloom time: Early summer, Late summer, Mid summer  

Form: Spreading or horizontal. 

Edible parts: None known 

Medicinal uses*: None known 

Traditional medicine; It has antiseptic properties. It is used as a spasm 

dissolver, constipation reliever, sedative, wound and burn healer and 

dewormer. 

Aesthetic characteristics: Form, flowers, Attractive foliage 
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Landscape uses: Border, cascades, erosion control, ground cover, 

specimen 

A good ground cover plant, succeeding in the heavy shade of trees and in 

dry shade. Very vigorous, it can swamp out small plants.  

Other uses and properties: Pollinators plant, A yellow-orange dye is 

obtained from the flowers. It can grow in full shade (deep woodland) 

semi-shade (light woodland) or no shade. It prefers dry or moist soil and 

can tolerate drought. 

Tolerating temperatures down to about -25°C. A very ornamental but very 

invasive plant, spreading by means of stolons. 

Range: W. Asia - Turkiye. 
 

3. Calystegia sepium (L.) R. Br.  (Syn: Convolvulus sepium) 

Calystegia sepium is a perennial climber growing to 3 m at a fast rate. 

Common name: Hedge Bindweed, Hedge false bindweed, Appalachia 

false bindweed, Bingham's false bindweed. 

Family: Convolvulaceae 

Bloom color: White.  

Main bloom time: from July to September 

Form: Spreading or climber. 

Edible parts: Leaves, Root, Shoots 

Medicinal uses*: Cholagogue, Demulcent, Diuretic, Febrifuge, Poultice, 

Purgative. This species is said to be purgative, some caution is advised. 

Aesthetic characteristics: Form, flowers 

Landscape uses: Climber plants, Erosion control, Ground cover 

Easily grown in ordinary garden soil in a sunny position, but plants are 

apt to become invasive 

Other uses and properties: Pollinators plant. It can grow in semi-shade 

(light woodland) or no shade. It prefers moist soil. The stems are very 

flexible and can be used as an emergency string for tying. It is fairly 

strong but not very long-lasting. These twine around other plants and can 

kill them by smothering them. Once established, it is very difficult to 

eradicate the plant because it has very deep roots and is capable of re-

growing from any part of the root left in the ground. 

Range: Most of Europe, excluding the north but including Britain, W. 

Asia, N. Africa and N. America. 

 
 

 

4. Trifolium repens L.  

Trifolium repens is an evergreen perennial growing to 0.1 m at a medium 

rate. 

Common name: White Clover, Dutch Clover, Purple Dutch Clover, 

Shamrock, White Clover 

Family: Leguminosae  

Bloom color: White 

Main bloom time: Mid summer, Mid fall, Mid spring 

Form: Prostrate 

Edible parts: Flowers, Leaves, Root 

Edible uses: Condiment, Tea 

Medicinal uses*:  Antirheumatic, Antiscrophulatic, Depurative, 

Detergent, Ophthalmic, Tonic 

Aesthetic characteristics: Flowers, leaves, form 

Landscape uses: Ground cover, polyculture design  

Other uses and properties: Pollinators plant, fodder, green manure, food 

forest, carbon farming, invasive. It can fix Nitrogen. It cannot grow in the 

shade. It prefers moist soil. It is a good bee plant. A good companion plant 

in the lawn, tolerating trampling. 

 
 

 

644



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

Range: Europe, including Britain, from Norway south and east to N. 

Africa, north and western Asia. 

5. Trifolium pratense L.  

 Trifolium pratense is a perennial growing to 0.6 m at a medium rate. 

Common name: Red Clover 

Family:  Fabaceae or Leguminosae 

Bloom color: Pink 

Main bloom time: May to September 

Form: Prostrate 

Edible parts: Flowers, Leaves, Root, Seed 

Edible uses: Condiment, Tea 

Medicinal uses*: Alterative, Antipsoriatic, Antiscrophulatic, 

Antispasmodic, Aperient, Cancer, Detergent, Diuretic, Eczema, 

Expectorant, Miscellany, Sedative, Skin, Tonic 

Aesthetic characteristics: Flowers, leaves, form 

Landscape uses: Ground cover, polyculture design  

Other uses and properties: Pollinators plant, bee plant, dye, green 

manure, miscellany, soil reclamation (It can fix Nitrogen), attracts 

wildlife. It cannot grow in the shade. It prefers moist soil. The plant can 

tolerates strong winds but not maritime exposure. 

Range:  Europe, including Britain, from Norway south and east to Spain 

and W. Asia. 

 
 

 

6. Prunella vulgaris L.  

Prunella vulgaris is a perennial growing to 0.2 m. 

Common name: Self-Heal, Common selfheal, Aleutian selfheal, Lance 

selfheal 

Family: Lamiaceae or Labiatae 

Bloom color: purple 

Main bloom time: July to September 

Form: vertical 

Edible parts: Leaves 

Edible uses: Drink 

Medicinal uses*: Alterative, Antibacterial, Antibiotic, Antidiarrhoeal, 

Antipyretic, Antiseptic, Antispasmodic, Astringent, Carminative, 

Diuretic, Febrifuge, Hypotensive, Stomachic, Styptic, Tonic   

Aesthetic characteristics: Flowers, leaves, form 

Landscape uses: Ground-cover, massing, rock garden 

Other uses and properties: Pollinators plant, bee plant, dye. It can grow 

in semi-shade (light woodland) or no shade. It prefers moist soil. 

Range: Europe, including Britain, from Norway south and east to N. 

Africa and temperate Asia. 

 

7. Ajuga reptans L. 

Ajuga reptans is an evergreen perennial growing to 0.3 m at a slow rate. 

Common name: Bugle, Common Bugelweed, Bugleweed, Carpet 

Bugleweed, Carpetweed, Carpet Bugle 

Family: Lamiaceae or Labiatae 

Bloom color: Blue 

Main bloom time: Early summer, Late spring, Mid summer, Mid spring 

Form: Prostrate, spreading or horizontal 

Edible parts: Leaves, Shoots 

Medicinal uses*: Aromatic, Astringent, Bitter, Homeopathy 

Aesthetic characteristics: Flowers, Leaves, form, texture 

Landscape uses: Ground cover, border, container, erosion control, 

massing, rock garden, specimen, woodland garden 
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Other uses and properties: Pollinators plant, bee and butterfly plant, 

attracts wildlife, fast growing. It can grow in full shade (deep woodland) 

semi-shade (light woodland) or no shade. It prefers dry moist or wet soil 

and can tolerate drought. 

Range: Most of Europe, including Britain, to S.W. Asia and N. Africa. 

8. Oxalis corniculata L.  

Oxalis corniculata is a annual/perennial growing to 0.1 m. 

Common name: Yellow Sorrel, creeping woodsorrel 

Family: Oxalidaceae 

Bloom color: Yellow  

Main bloom time: from June to September 

Form: Prostrate, spreading or horizontal 

Edible parts: Flowers, leaves 

Edible uses: Gum 

Medicinal uses*: Anthelmintic, Antiphlogistic, Antiscorbutic, 

Astringent, Depurative, Diuretic, Emmenagogue, Febrifuge, Lithontripic, 

Miscellany, Stomachic, Styptic, Urinary, Vitamin C 

Aesthetic characteristics: Flowers, leaves, form  

Landscape uses: Erosion control, Ground cover, Container, Rock 

garden, roof garden 

Other uses and uroperties: Pollinators plant, dye, invasive. It cannot 

grow in the shade. It prefers dry or moist soil. 

Range: Original habitat is obscure 

 

9. Plantago major L.  

Plantago major is a perennial growing to 0.1 m at a medium rate. 

Common name: Common Plantain, Cart Track Plant, White Man's Foot, 

Plantain 

Family: Plantaginaceae 

Bloom color: Green 

Main bloom time: Early summer, Late summer, Mid summer 

Form: Irregular or sprawling 

Edible parts:Leaves, Root, Seed 

Edible uses: Tea 

Medicinal uses*: Antidote, Astringent, Demulcent, Deobstruent, 

Depurative, Diuretic, Expectorant, Haemostatic, Laxative, Ophthalmic, 

Poultice, Refrigerant, Vermifuge. 

Aesthetic characteristics: Flowers, Leaves, form  

Landscape uses: Ground cover, Container, Rock garden,  

Other uses and properties: Pollinators plant, attracts wildlife, 

ornamental, naturalizing, suitable for dried flowers. It cannot grow in the 

shade. It prefers moist soil. The plant can tolerate maritime exposure. 

Range: Most of Europe, to northern and central Asia. 

 

10. Viola odorata L.  

Viola odorata is an evergreen Perennial growing to 0.1 m at a fast rate. 

Common name: Sweet Violet, Garden Violet, Sweet Violet, Florist's 

Violet 

Family: Violaceae 

Bloom color:  Pink, Purple, White 

Main bloom time: Early fall, Early spring, Late fall, Late winter, Mid 

fall, Mid spring 

Form: Spreading or horizontal 

Edible parts: Flowers, leaves 

Edible uses: Tea 
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Medicinal uses*: Antiinflammatory, Antirheumatic, Cancer, Demulcent, 

Diaphoretic, Diuretic, Emetic, Emollient, Expectorant, Homeopathy, 

Laxative, Purgative, Urinary 

Aesthetic characteristics: Flowers, leaves, form  

Landscape uses: Alpine garden, border, container, ground cover, 

massing, rock garden, woodland garden, polyculture design.  

Other uses and properties: Pollinators plant, ornamental, scented plants. 

It can grow in semi-shade (light woodland) or no shade. It prefers moist 

soil. 

Range: Europe, from Norway south and east to N. Africa, W. Asia and 

Syria. 

 

*Authors can not take any responsibility for any adverse effects from the use of plants. Always seek advice from 

a professional before using a plant medicinally. 

 

CONCLUSION 

With this study carried out in the case of AÇÜ Arhavi campus, it was determined that many 

ground cover plant species that grow naturally in the designed green areas have ornamental 

plant value. Domestic species can adapt better to their environment. In this way, it is possible 

to contribute to the sustainability of ecosystems by using domestic ground cover plants for 

functional, ecological and aesthetic purposes in landscape designs. 

It is possible to obtain remarkable herbal designs in all seasons by using the plant species 

mentioned in the study in groups and creating compositions with other plant species. 

There are many plant species with flower, leaf and form aesthetics that have the potential to be 

an identity plant for the Eastern Black Sea region. It is necessary to ensure the sustainability of 

natural species and to raise awareness by supporting the local use of these species. 

Especially in urban centers where open green areas are limited and construction is dense, the 

use of natural ground cover plant species will provide nutritional resources not only for humans, 

but also for many butterflies, insects, birds and especially bees. 

It is necessary to promote domestic ornamental plant species in public areas. As a result, use of 

“right plants in right locations” would be accomplished, awareness of the people on regional 

plant species would be improved and, our cities that became similar in design due to intense 

use of exotic plants would attain a landscape with a more unique identity (Sarı, 2016). 

Due to the increasing urban population and environmental problems, the natural areas in our 

living environments are decreasing. For this reason, ecological approaches gain importance in 

today's planning. In this context, evaluation of the native ground cover plants, which have the 

potential to be used in a wide range from roof gardens to vertical gardens, from soil stabilization 

works to container and pot designs in urban landscapes will contribute to sustainable designs 

with less maintenance. 
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ÖZET 

Çalışanların emekleri karşılığında ücret almalarının yanı sıra çalışma hayatında daha verimli 

çalışmalarını sağlamak adına bireysel ve örgütsel onları harekete geçiren birtakım araçların 

olması kaçınılmazdır. Bu araçlar genellikle motivasyon araçları olarak ifade edilirken maddi ve 

manevi tatmin edici motivasyon araçları olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada 

akademisyenlerin alan dışı yapmış oldukları çalışmaların gizli bir motivasyon aracı olarak 

kabul edilebilirliği araştırılmıştır. Böylelikle akademisyenlerin alan dışı yaptıkları 

çalışmalardan motive olduklarında kendi bilim alanlarında yapmış oldukları çalışmalara 

yansıyıp yansımadığı da tespit edilmiş olacaktır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır ve 

bir kamu üniversitesinde çalışan akademisyenlerin (789) kurum maillerine etik izin belgesi ile 

birlikte gönderilmiştir. Geri dönüş sağlayan anketlere (282), istatistiki analizler yapılmıştır. 

Akademisyenlerin cinsiyet, medeni durum, çalışma alanı, unvan ve idari görevlerine göre ayrı 

ayrı değerlendirilen alan dışı çalışmaların motivasyonlarını artırıp artırmadığı beş ana hipotez 

ve on alt hipotez olmak üzere hipotezler kurularak ölçülmüştür. Hipotezlerden ikisi kısmen 

olmak üzere üçü kabul edilmiş ancak ikisi reddedilmiştir. Sonuç olarak kendi bilim alanları 

dışında çalışma yapan akademisyenlerin (81) bu çalışmaların (edebiyat, müzik, el sanatları, 

seyahat ve alan dışı eğitim) motivasyonlarını artırdığı görüşüne sahip oldukları bulgusuna 

ulaşılmıştır. Akademisyenlerin sadece bilim alanlarında yaptıkları çalışmalar değil alan dışı 

çalışmalarının da kurum tarafından desteklenmesi; alan türüne göre atölyelerin kurulması, 

akademik personelin bu faaliyetleri için belli bir sürenin mesai içinde etkinlik zamanı olarak 

ayrılması, alanla ilgili uzman kişilerden destek sağlanması gibi farklı stratejiler önerilmektedir. 

Bu araştırma ayrıca bildik motivasyon araçlarından ziyade alan dışı çalışmaların “motive edici 

gizli bir unsur” olarak kabul edilebilir olması ve motivasyon konusuna farklı bir bakış açısı 

getireceği sebebi ile literatüre katkı açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Motivasyon araçları, Alan dışı çalışmalar. 
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HIDDEN MOTIVATING ELEMENT FOR ACADEMICIANS: WORKS OF NON-

FIELDS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In addition to getting paid for their labor, it is inevitable that there are some tools that activate 

them individually and organizationally in order to enable them to work more efficiently in 

working life. While these tools are generally expressed as motivation tools, they are described 

as material and moral tools. In this study, the acceptability of the studies carried out by 

academicians outside the field as a hidden motivation tool was investigated. In this way, it will 

be determined whether academics are reflected in the studies they have done in their field of 

science when they are motivated by their work outside the field. Questionnaire method was 

used in the research and it was sent to the institutional e-mails of the academicians (789) 

working in a public university, together with the ethical permission document. Statistical 

analyzes were performed on the questionnaires (282), which provided feedback. Five main 

hypotheses and ten sub-hypotheses were formed to determine whether non-field studies, which 

were evaluated separately according to academicians' gender, marital status, field of study, title 

and administrative duties, increased their motivation or not. Three of the hypotheses were 

accepted, two of them partially, but two were rejected. As a result, it was found that the 

academicians (81) who work outside of their field of science have the opinion that these studies 

(literature, music, handicrafts, travel and non-field education) increase their motivation. 

Supporting not only the studies of academics in the fields of science but also their non-field 

studies by the institution; Different strategies are suggested such as the establishment of 

workshops according to the field type, the allocation of a certain period of time for these 

activities of academic staff as activity time, and support from experts in the field. This research 

is also thought to be important in terms of contributing to the literature, as non-field studies can 

be considered as a "hidden motivational element" rather than the usual motivational tools and 

will bring a different perspective to the subject of motivation. 

 

Keywords: Motivation, Motivation Means, Works of Non-Fields. 
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1. GİRİŞ 

Zorlu iş şartları karşısında çalışanları daha verimli ve istekli bir şekilde çalıştırmak, çalışma 

hayatının en önemli konularından biridir. Çalışanların daha verimli işler yapabilmeleri adına 

onları harekete geçiren birtakım araçlar söz konusudur. İnsanı harekete geçiren dürtüler 

motivasyon olarak ifade edilirken çalışanları maddi ve manevi olarak tatmin eden araçlar ise 

motivasyon araçları olarak nitelendirilmektedir. Bu araçlar; ekonomik, psikolojik ve sosyal ile 

örgütsel ve yönetsel olmak üzere üç farklı başlık altında incelenmektedir.  

Çalışma hayatında her işin kendine göre bir zorluğu bulunmakla birlikte akademisyenlerin 

çalışma koşulları göz önüne alındığında üst düzey motivasyon gerektiren meslek gruplarından 

biri olarak kabul edilebilir. Nitekim akademisyenlerin özel hayatlarındaki rol ve 

sorumluluklarının yanı sıra eğitim verme, bilimsel çalışmalar yapma ve idari görevleri ile 

birlikte oldukça yoğun tempolu bir hayat sürdürdükleri bilinen bir gerçektir. Buna rağmen son 

yıllarda akademisyenlerin kendi bilim alanları dışında farklı uzmanlık ve yetenek gerektiren 

alanlarda yapmış oldukları çalışmalara oldukça sık rastlanmaktadır. Akademisyenler bu denli 

yoğunken onların alan dışı çalışma yapmalarının sadece boş zamanlarını değerlendirmekten 

ziyade kendilerini motive ettikleri için yaptıkları düşünülmektedir. Bu düşünceden yola 

çıkılarak yapılan çalışmada alan dışı çalışmaların akademisyenleri motive edip etmediğinin 

ortaya çıkarılması ve bunun akademisyenleri motive eden “gizli bir unsur” olarak kabul edilip 

edilmeyeceği çalışmanın amaçları arasındadır. Böylelikle akademisyenlerin alan dışı yaptıkları 

çalışmalardan motive olduklarında kendi bilim alanlarında yapmış oldukları çalışmalara 

yansıyıp yansımadığı da tespit edilmiş olacaktır. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde motivasyon konusuna değinilmiş olup motivasyon yararları ve motivasyon araçları 

üzerinde durularak ikinci bölümde ise akademisyenlerin bilim alanı ve alan dışı çalışmaları 

hakkında bilgi verilmiş; araştırma ve bulgular kısmında motivasyon ve alan dışı çalışmalar 

ilişkisi üzerinde durulmuştur.   

 

2. MOTİVASYON  

İnsanların sonsuz istek ve arzuları mevcuttur. Bu sonsuz istek ve arzuları yerine getirmek için 

bireylerin kısıtlı imkanları dahilinde en iyisini yerine getirmeleri beklenirken bunu motivasyon 

aracılığı ile yerine getirmektedirler. Zira motivasyonun insanı harekete geçiren ve 

hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların, düşünceleri, umutları, inançları, kısaca arzu; ihtiyaç 

ve korkuları olarak tanımlanmaktadır (Örücü ve Kanbur, 2008). Bununla birlikte çalışanların  
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daha verimli çalışmaları için karşılığında tek başına ücret almaları yeterli değildir; maddi ve 

manevi bir takım tatmin edici unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Motivasyon araçları ekonomik, 

psikolojik ve sosyal ile örgütsel ve yönetsel olmak üzere üç farklı başlık altında 

incelenmektedir.  

2.1. MOTİVASYON TANIMI  

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli unsur duygu ve düşüncelerinin olmasıdır. Bu duygu 

ve düşüncelerin davranışa dönüşmesi için onları birtakım sebepler tetikleyerek harekete 

geçirmekte ve ilgili davranışı yapma ya da yapmama eylemi gerçekleşmektedir. İşte bir şeyleri 

yapma arzusuna motivasyon denir (Göksu, 2017). Öztekin’e göre (2005) bir amaç için bir araya 

gelen insanların, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için birlikte yönlendirilmesi, koordine 

edilmesi, uyumlu, dayanışmacı, paylaşımcı ve katılımcı bir ortamın oluşturulması için 

gösterilen çabaların tümüne motivasyon denir. Bir başka tanıma göre motivasyon aynı amaca 

ulaşma yönünde bir bireyin içinde bulunan arzu ve hazır olma derecesidir. Motive etme 

fonksiyonu ise örgütsel amaçları anlama ve kabul etme ve çalışanları bu amaçlara ulaşmada 

olumlu olarak katkıda bulunmaya yönlendirmektir (Ağırbaş, vd., 2005). Örgütsel bağlamda 

motivasyon ise bir iş göreni çalışmaya başlatan ve devamını sağlayan etkiler bütünü olarak 

nitelendirilmektedir (Öztürk ve Dündar, 2003). Motivasyon kavramının açıklanmasındaki 

farklı tanımların ortak yanı, bireyin davranışlarını etkileme ve bu etki ile onu belirli amaçlar 

doğrultusunda harekete geçirme anlamının olmasıdır (Bilecen, 2008). 

Psikologlar genel olarak insan davranışlarının motivasyon sonucu doğduğu noktasında 

birleşerek her ferdin davranışının mutlaka bir nedeni olduğu ve her ferdin yapılan davranışta 

bir amaca yöneldiği belirtilmiştir (Kaya, 2007). 

Motivasyonda en önemli konu, çalışanların davranışlarını ve bunların nedenlerini bilmektir. 

Amaçlara varmanın yolu da bireyin isteklerinin doyurulmasından geçer ve kuşkusuz amaçlar 

sadece bireyin kendisi tarafından değil çevre koşulları tarafından yaratılmış olur. Birey bu 

amaçlara ulaştığı ölçüde mutludur (Kaya, 2007). 

İş görenlerin davranışlarına yön veren güdülerin nelerden kaynaklandığını bilmek kolay 

değildir, öyle ki iş gören davranışlarını işletmenin amaçlarına yönlendirmek için birtakım 

kalıplaşmış motivasyon araçlarından yararlanmayı düşünmek ve uygulamak da her zaman 

geçerli değildir. Bu nedenler iş gören davranışlarını etkileyen temel faktörleri araştırarak esnek 

bir motivasyon politikası uygulamak gerektiği söylenebilir (Kaya, 2007). 
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2.2. MOTİVASYONUN AMAÇLARI 

Motivasyon ile ulaşılmak istenen en önemli nihai amaç, iş görenlerde daha çok çalışma isteği 

yaratabilecek faktörleri bularak, onların ihtiyaçlarını elverdiğince doyurmak ve her gün işbaşı 

yapılırken istekle gelip, istekle çalışmalarını sağlamaktır (Sabuncuoğlu ve Tüz 2001). Bununla 

beraber motivasyonda temel amaç, iş görenlerin istekli, verimli ve etkili çalışmasını 

sağlamaktır (Özdemir ve Muradova, 2008). Kaplan’ a göre (2007) motivasyonun amaçları 

etkinlik, verimlilik, kalite, karlılık, maliyet-fiyat uygunluğu olarak belirtilmiştir. Özetle 

motivasyonun amacı bireylerin performanslarını yükselterek, örgütsel amaçların etkin ve 

verimli bir biçimde yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle motivasyonu düşük bireylerle 

örgütsel amaçların başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi beklenemez (Tunçer, 2013). 

2.3.  MOTİVASYONUN YARARLARI 

Çalışanların iş ortamında kendilerini huzurlu hissetmeleri, örgüt için ellerinden geleni yapan, 

yetenekli bireylerin ortaya çıkarılması ve verimli çalışma koşullarının oluşturulması şüphesi 

motivasyonla ilgilidir. Motivasyonun sadece bireyleri harekete geçirmesi ve daha iyi iş 

görebilmelerinin sağlaması yanında birçok yararı bulunmaktadır. Bu yararlar şu şekilde 

özetlenebilir (Şimşek vd, 2015):  

 Çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. 

 Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını (kültürel, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile 

yardımları vb.) karşılamaya olanak sağlayacaktır. 

 Çalışanların egolarını tatmine (toplantılara katılma olanakları, danışılma olanakları, 

kararlara katılma olanakları vb.) yönelecektir. 

 Çalışanların yeteneklerini geliştirecek önlemlerin araştırılmasına olanak sağlayacaktır. 

 İşletmelerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah koşullarının 

geliştirilmesine dönük bir rekabet ortamı içine girmelerine olanak sağlayacaktır. 

 Bireylerin yaratıcılık ve önderlik niteliklerinin ortaya çıkmasına zemin sağlayacaktır. 

 Çalışanları sağlanan motivasyon olanaklarından daha çok yararlanmaya yönelterek, 

kişiler arası olumlu rekabeti geliştirecektir. 

 Değişen ekonomik, teknolojik ve toplumsal koşullara göre işletmeleri esnek motivasyon 

sistemlerini kabule zorlayacaktır. 

 Motivasyon, çalışanların amaçlan ile organizasyonun amaçlarını uyumlaştırmak için 

uygulanan tüm yöntemleri içerir. Motivasyon, bir yandan işletme verimliliğinin 

yükseltilmesini, öte yandan çalışanların işletmeden, ekledikleri doyumun artırılmasını amaçlar. 
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2.4. MOTİVASYON ARAÇLARI  

Örgütlerde motivasyon uygulamalarının temel amacı, çalışanların amaçlarıyla örgüt 

amaçlarının uyumlaştırılması ve böylece çalışanların örgüt amaçları doğrultusunda faaliyetleri 

sürdürürken hem kendileri hem de örgüt için yarar sağlamalarıdır. Bu nedenle örgütlerde 

motivasyonu özendirici çeşitli faktörler kullanılmaktadır (Örücü ve Kanbur, 2008). Motivasyon 

araçları iş görenleri motive etmeyi sağlayan faktörlerdendir. Motivasyon ise ya ödüllendirme 

ya da cezalandırma yolları ile sağlanmaktadır. Ödüllendirmenin ve cezalandırmanın çeşitli 

şekilleri vardır. Ancak her ikisinin uygulanmasında iki unsur vardır: Ekonomik unsur ve sosyal 

unsur. İş görenler ekonomik olarak ödüllendirilebildiği gibi (para veya para karşılığı ödül), 

sosyal olarak da (terfi, başarı belgesi gibi) ödüllendirilebilir. Aynı şekilde cezalandırmada da 

benzer yöntemler uygulanabilir (Ağırbaş vd., 2005: 331). Motivasyon araçları literatürde genel 

olarak içsel ve dışsal motivasyon araçları olarak nitelendirilmektedir (Huang ve Van de Vliert, 

2003; Dündar, vd. 2007; Dinesh, vd., 2011; Bilge vd., 2015). İçsel motivasyon bakış açısına 

göre, işgörenler işin kendisi tarafından motive olurlar. İçsel motivasyon araçları, doğrudan işin 

doğasıyla ilgilidir ve işin içeriğinden kaynaklanır. İlgi çekici ve zorlayıcı iş, işte bağımsızlık, 

işin çalışan açısından önemi, işe katılım, sorumluluk, çeşitlilik, yaratıcılık, kişinin yeteneklerini 

ve becerilerini kullanma fırsatları, kişinin performansıyla ilgili tatmin edici geri bildirim gibi 

faktörleri içerirken dışsal motivasyon araçları ise iki boyut içermektedir. Birinci boyut sosyal 

motivasyon araçları ile ilgiliyken, ikinci boyut örgütsel araçlarla ilgilidir. Sosyal motivasyon 

boyutu, arkadaşlık, yardımseverlik, iş arkadaşlarının ve amirin desteği gibi faktörleri içerir ve 

kişiler arası ilişkilerin niteliğine dayanır. Dışsal motivasyon araçlarının örgütsel boyutu ise iş 

performansını artırmak için örgüt tarafından sunulan olanaklarla ilgilidir (Dündar, vd., 2007). 

İçsel ve dışsal faktörler olarak nitelendirilen motivasyon araçları Örücü ve Kanbur’ un (2008) 

Kuşluvan’dan aktardığına göre ekonomik, örgütsel ve yönetsel ile sosyal ve psikolojik faktörler 

motivasyon araçları olarak tanımlanmaktadır:  

Ekonomik Faktörler: Çalışanların motivasyonunu sağlayan ekonomik fakörler; ücret artışı, 

primli ücret, ekonomik ödül ve kara katılma gibi sıralanırken çalışanları iş yapmaya yönelten 

en güçlü motivasyon özendiricileri olmaktadır. 

Psiko-Sosyal Faktörler: Çalışanların motivasyonunu sağlayan psiko-sosyal faktörler 

şunlardır; çalışmada bağımsızlık, sosyal katılma, değer ve statü, gelişme ve başarı, çevreye 

uyum, öneri sistemi, psikolojik güvence, sosyal uğraşlar. 

  

654



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

Örgütsel-Yönetsel Faktörler: Çalışanların motivasyonunu sağlayan örgütsel-yönetsel 

faktörler ise; amaç birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme, kararlara katılma, 

iletişim, iş genişletilmesi, iş zenginleştirme, yarı otonom çalışma grupları, çalışma ortamını 

geliştirmedir.  

2.5. ÖRGÜT YÖNETİMİNDE MOTİVASYON 

Çalışma ortamını ve koşullarını, çalışanların özlem, istek, gereksinim ve beklentilerini 

yanıtlayacak şekilde yapılandırmak, yani çalışmayı keyif alınacak bir eyleme dönüştürmek 

motivasyon yönetiminin asal işlevidir (İncir, 1993: 79). Motivasyon ne kadar iyi anlaşılırsa 

çalışanların davranışlarını o denli etkin biçimde şekillendirip yönlendirmek mümkün olur. 

Günümüzde yönetici motivasyon konusu ile yakından ilgilenmek durumundadır. Zira 

yöneticilerin başarısı, astların organizasyonun amaçları doğrultusunda çalışmasına, bilgi, 

yetenek ve becerilerini tam olarak bu yönde harcamalarına bağlıdır (Ünsalan ve Şimşeker, 

2006: 118). Yöneticinin başarısı, onunla birlikte çalışan iş  görenlerin performansıyla ölçülür. İş 

görenlerin performansı ise, onların ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve isteklerinin yerine 

getirilmesiyle yakından ilişkilidir. İş görenin organizasyon içindeki ve dışındaki fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gidererek motivleri iyi anlayan, yorumlayabilen yönetici, iş 

görenden maksimum verimlilik alma yönünde gerektiği gibi yararlanma yollarını da bulacaktır 

(Koç, 2006: 95). Nitekim çalışanların amaçları ile örgütsel amaçlar uyumlu bir şekilde olduğu 

müddetçe örgütün devamlılığı söz konusudur. bu amaçlara ulaşmada en önemli unsurun insan 

kaynağı olduğu ve çalışanların motivasyonlarının sağlandığı müddetçe örgütsel faaliyetlerin 

yerine getirildiği unutulmamalıdır.  

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ANALİZ VE BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın amacı, yöntemi analiz ve bulgularından bahsedilmiştir. 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın amacı; akademisyenlerin motivasyonlarını etkileyen bildik motivasyon faktörleri 

dışında alan dışı faaliyetlerde bulunan akademisyenleri belirlemek, onların bu alan dışı 

çalışmalarının onları motive edip etmediğini tespit ederek kendi alanları ile ilgili bilimsel 

çalışmalara katkısının olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.  Ayrıca olumlu etkilerin teşvik 

edilmesi ve olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için yönetime bu konularda önerilerde 

bulunmaktır.  
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3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Araştırma yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Pandemiden dolayı yüz yüze anket uygulaması 

yerine online olarak düzenlenmiş ve etik kurul onayı ile birlikte akademisyenlerin kurum 

maillerine gönderilmiştir. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışanların 

motivasyonlarını ölçmek amacıyla toplam 31 soru mevcut olup 5’li Likert tipi ölçek 

kullanılmıştır. İkinci bölüm alan dışı faaliyet alanlarına belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 

sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm ise demografik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada 

anket yoluyla elde edilen veriler önce SPSS 22 (Statistical Packages for Social Science) 

programına aktarılmıştır. Bu programda yer alan veriler araştırmada elde edilmek istenen 

amaçlara uygun olarak kodlanıp, çeşitli istatistikî analizler yapmaya elverişli hale getirilmiştir. 

Araştırmada faktör analizi, T Testi, One Way Anova, analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın 

evrenini bir kamu üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, merkez ve ilçe meslek 

yüksekokullarında görev yapan akademik personel oluşturmaktadır. Güncel verilere göre 

(2021) toplam 789 akademik personel çalışmakta olup, geri dönüş sağlayan 282 anket verilerine 

göre araştırmaya devam edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ilgili örneklem için geçerlidir. 

3.3. ARAŞTIRMANIN ANALİZ VE BULGULARI 

Araştırmanın analiz kısmında ilgili istatistiki analizler gerçekleştirilmiş ve bulgulara yönelik 

tablolar oluşturulmuştur. İlgili bulgular ve yorumlar aşağıda verilmiştir:  

Araştırmaya katılan akademisyenlerin demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 

   

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Cinsiyet  n % Medeni Durum n % İdari Görev  n % 

Kadın  126 44.7 Bekar 75 26.6 Evet 119 42.2 

Erkek 156 55.3 Evli 207 73.4 Hayır  163 57.8 

Toplam  282 100 Toplam  282 100 Toplam  282 100 

Yaş n % Çalışma Süresi  n % Unvan n % 

26-35 65 23 1-5 52 18.4 Prof.Dr. 30 10.6 

36-45 134 47.5 6-10 100 36.2 Doç.Dr. 54 19.1 

46-55 64 22.7 11-15 50 17.7 Dr. Öğr.Üyesi 92 32.6 

56> 19 6.7 16-20 21 7.4 Öğr.Gör.Dr. 18 6.3 

Toplam 282 100 21> 57 20.2 Öğr.Gör. 50 17.7 

   Toplam 282 100 Araş.Gör. Dr. 21 7.4 

      Araş.Gör. 17 6 

Eğitim n % Yıllık Yayın 

Sayısı  

n % Toplam 282 100 

Lisans 3 1.1 1-5 229 81.1    

Yüksek lisans 64 22.6 6-10 51 18.1    

Doktora 215 76.2 10> 4 0,8    

Toplam 282 100 Toplam 282 100    
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Tablo 1’de görüldüğü üzere akademisyenlerden erkek katılımcılar kadın katılımcılardan daha 

fazladır. Evli akademisyenler bekar akademisyen sayısından daha fazla olup 26-45 yaş aralığına 

ve 6 yıl ve daha fazla süreli çalışma hayatına sahiptirler. İdari görevi olmayan akademik 

personel sayısı daha fazla iken katılımcıların çoğunun unvanı dr. öğr. üyesi ve doçentlerdir.  

Böylelikle katılımcıların çoğunun doktora mezunu olduğu görülürken yılda 1-5 yayın 

yapabildikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin temel alanlarına ilişkin 

veriler Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Temel Alan 

Temel Alan  n % Temel Alan n % 

Eğitim Bilimleri Temel Alanı 28 10 Mühendislik Temel Alanı 19 6.8 

Fen Bilimleri ve Matematik Temel 

Alanı 

52 18,5 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 36 12,9 

Güzel Sanatlar Temel Alanı 19 6,8 Sosyal, Beşerî ve İdari 

Bilimler  

Temel Alanı  

102 36.1 

İlahiyat Temel Alanı 5 1.8 Ziraat Orman ve Su Ürünleri 

Temel Alanı 

7 2.5 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım 

Temel Alanı 

7 2.5 Spor Bilimleri Temel Alanı 1 0.4 

Belirtmemiş 6 2,1 

Toplam  111 39.6 Toplam  171 60,8 

Genel Toplam 282 100    

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların çoğu Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler temel alanında 

görev yapmaktadırlar. Araştırmaya katılan alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin alanları 

ise Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3. Alan dışı Çalışma Yapan Akademisyenlerin Alanları 

Alanlar n % 

Sosyal ve Beşerî Bilimler  78 57.3 

Fen ve Doğa Bilimleri  52 38.2 

Sağlık Bilimleri  6 4.4 

Toplam 136 100 

 

Tablo 3’e göre alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin çoğu Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler 

alanında olup alan dışı yapmış oldukları faaliyet türleri ise Tablo 4’te düzenlenmiştir. Alan dışı 

faaliyet yaptıklarını belirten akademisyenlere açık uçlu olarak  
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Tablo 4. Alan dışı Çalışmalar  

Alanlar n % 

Edebiyat 94 33.3 

Müzik 82 29 

El Sanatları  216 76.5 

Seyahat 102 36.2 

Alan dışı Eğitim  138 48.9 

Diğer 81 28.7 

 

Alan dışı faaliyet yaptıklarını belirten akademisyenlere açık uçlu olarak hangi alanlarda faaliyet 

yaptıklarının belirtilmesi istendiğinden şiir, roman, hikaye vb. gibi alanlar edebiyat; herhangi 

bir enstrüman çalma, beste yapma, profesyonel şarkı söyleme vb. müzik; dokuma, seramik, 

dikiş, resim vb. el sanatları; profesyonel olarak seyahat ederek köşe yazısı yazma, profesyonel 

kampçılık ve doğa yürüyüşleri vb. seyahat; alanları dışında almış oldukları farklı alanlarda 

önlisans-lisans ve lisansüstü eğitimler alan dışı eğitim ve diğer olarak belirttiği halde ayrıntı 

verilmeyen çalışmalar için diğer terimi kullanılmıştır. Bununla birlikte alan dışı çalışma yapan 

(136) akademisyenlerin sadece tek bir alan dışı faaliyetlerde bulunmadığı; edebiyatla uğraşan 

bir akademisyen aynı zamanda müzikle de uğraştığı verisi söz konusu olduğundan alan dışı 

çalışma yapan akademisyenlerde sayı farklılığı bulunmaktadır.  

 

 

Tablo 5. Demografik Özelliklere Göre Akademisyenlerin Alan dışı Çalışmaları 

Cinsiyet  Edebiyat  Müzik El Sanatları  Seyahat Alan dışı 

Eğitim 

Diğer 

Kadın 37 43 113 41 63 28 

Erkek 57 39 103 61 75 53 

Toplam   94 82 216 102 138 81 

Medeni Durum Edebiyat  Müzik El Sanatları  Seyahat Alan dışı 

Eğitim 

Diğer 

Bekar  28 26 36 27 46 22 

Evli 66 46 100 75 92 59 

Toplam   94 82 216 102 138 81 

İdari Görev Edebiyat  Müzik El Sanatları  Seyahat Alan dışı 

Eğitim 

Diğer 

Var 54 47 130 54 66 30 

Yok 40 35 86 48 72 51 

Toplam   94 82 216 102 138 81 

Unvan Edebiyat  Müzik El Sanatları  Seyahat Alan dışı 

Eğitim 

Diğer 

Prof.Dr. 14 10 16 14 15 7 

Doç.Dr. 21 10 32 14 23 15 

Dr.Öğr.Üyesi 29 32 81 40 47 28 

Öğr.Gör. Dr. 3 7 8 5 7 1 

Araş.Gör. Dr. 7 6 15 4 11 10 

Öğr.Gör.  14 14 55 25 32 15 

Araş.Gör. 6 3 9 - 3 5 

Toplam  94 82 216 102 138 81 
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Araştırmada demografik özelliklere göre alan dışı çalışma yapan akademisyenlere ait veriler 

Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5’ e göre kadın, evli ve idari görevi olan akademisyenler en fazla el sanatları ile 

uğraşırken; unvana göre yine en fazla katılım sağlayan dr. öğr. üyeleri de el sanatları ile 

uğraştığı görülmektedir.  

Araştırmada kullanılan motivasyon ölçeği için faktör analizi gerçekleştirilerek kurumsal ve 

bireysel motivasyona ilişkin faktör analizi Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6. Kurumsal ve Bireysel Motivasyon Boyutları 

Maddeler 

Ö
zd

eğ
el

er
 

V
a
ry

a
n

sl
a
r
 

C
ro

n
b

a
ch

’s
 

A
lp

h
a

 

F
a

k
tö

r 
Y

ü
k

le
ri

 

Kurumsal Motivasyon  7.02 22.64 .79  

23.Kurumum kendimi yetiştirebilmem için imkânlar 

sunmaktadır 

   .743 

9.İş ortamından memnunum    .726 

27.Kurum değiştirmeyi düşünüyorum    .712 

30.Kurumum manevi özendiricilere (övülme, kişiliğe 

saygı vb.), parasal özendiriciler kadar  önem verir 

   .703 

21.Kurumumda tüm yeteneklerimi kullanabileceğim bir 

ortam mevcuttur. 

   .650 

25.İş yaşamına yeni başlasaydım yine bu kurumda 

çalışmayı tercih ederdim. 

   .640 

14.Başarılı olduğum işlerde birim tarafından 

ödüllendirilirim 

   .637 

26.Kurumumda motivasyonumu artıran tüm teknoloji 

imkânlarından yararlanıyorum 

   .613 

10.İşimde fiziki şartlar yeterlidir    .599 

18.Kararlarımı uygularken bürokratik engel ve 

zorluklarla karşılaşmam. 

   .483 

Bireysel Motivasyon 3.95 12.75 .67  

22.Uzmanlık alanımı seviyorum    .626 

11.İşimden hiç sıkılmıyorum    .612 

16.İşimi yaparken mutlu oluyorum    .592 

2.İşimi severek yapıyorum    .583 

24.İşimi değiştirmeyi düşünüyorum    .575 

28.Farklı bir uzmanlık alanında çalışmak isterdim    .555 

1.Akademisyenlik tam bana göre bir iştir    .459 

5.İşim gereği sürekli gelişmeleri takip etmek zorundayım    .456 
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Tablo 6’ya göre 10 madde kurumsal motivasyonu (.79) temsil ederken, 8 madde bireysel 

motivasyonu (.67) temsil ettiği görülmektedir. İlgili maddelerin güvenilirlik değerlerinin uygun 

olduğu görülmektedir. Araştırmada 5 ana hipotez ve ana hipotezlere bağlı 10 alt hipotez 

oluşturulmuştur. Bu hipotezler, analiz ve sonuçları şu şekildedir:  

H1.Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin motivasyon düzeyi, bilim alanına göre 

farklılaşmaktadır. 

H1.1. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin kurumsal motivasyon düzeyi, bilim alanına 

göre farklılaşmaktadır. 

H1.2. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin bireysel motivasyon düzeyi, bilim alanına göre 

farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 7.  Bilim Alanına Göre Kurumsal ve Bireysel Motivasyona İlişkin 

ANOVA Testi Sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması  

F p 

Kurumsal 

motivasyon 

Gruplararası .668 2 .334 1.096 .337 

Grupiçi 40.516 133 .305   

Toplam 41.184 135    

Bireysel 

motivasyon 

Gruplararası .559 2 .279 3.865 .023 

Grupiçi 9.611 133 .072   

Toplam 10.170 135    

 

Yapılan One way ANOVA testi sonuçlarına göre, kurumsal motivasyon düzeyinde (H1.1) 

hipotez reddedilmiş olup (p>0,05) alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin bilim alanına göre 

kurumsal motivasyon düzeyi farklılaşmamaktadır. Ancak buna karşılık bireysel motivasyon 

düzeyinde (H1.2) hipotez kabul edilmiştir (p<0.05). Buna göre alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin bilim alanına göre bireysel motivasyon düzeyi farklılaşmaktadır. Bireysel 

motivasyon düzeyinde yapılan levene testi sonuçlarına göre gruplar arası varyans dağılımı 

homojen olduğundan (p>0.05) gruplar arası farklılıkların incelenmesinde scheffe testi 

incelenmiştir. Buna göre sosyal ve beşeri bilimler alanı ile fen bilimleri alanı arasında anlamlı 

farklılık bulunmuş olup (p<0.05); Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki akademisyenlerin 

(3.4487) Fen Bilimleri alanındaki akademisyenlere (3.3162) göre bireysel motivasyonunun 

daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle H1 kısmen kabul edilmiştir.  
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H2. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin cinsiyete göre motivasyon düzeyi 

farklılaşmaktadır. 

H2.1. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin kurumsal motivasyon düzeyi cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

H2.2. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin bireysel motivasyon düzeyi cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 8. Cinsiyete göre motivasyona ilişkin t-Testi 

Motivasyon  Cinsiyet N Ort. S.S. t sd p 

Bireysel 

motivasyon 

kadın 67 3.4444* .25219 2.149 134 .033 

erkek 69 3.3446 .28782 

 

Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre kurumsal düzeyde (H2.1) hipotez 

reddedilmiş olup (p>0.05) akademisyenlerin cinsiyetine göre kurumsal motivasyonları 

farklılaşmadığı ancak bununla birlikte bireysel motivasyon düzeyleri (H2.2) cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir (p<0.05). Böylelikle H2 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Bununla 

birlikte grup ortalamaları incelendiğinde kadınların bireysel motivasyon düzeylerinin erkeklere 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

H3.Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin motivasyon düzeyi medeni duruma göre 

farklılaşmaktadır. 

H3.1. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin kurumsal motivasyon düzeyi medeni duruma 

göre farklılaşmaktadır. 

H3.2. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin bireysel motivasyon düzeyi medeni duruma 

göre farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 9. Medeni duruma göre motivasyona ilişkin t-Testi 

Motivasyon  Medeni 

Durum 

N Ort. S.S. t sd p 

Kurumsal  

motivasyon 

Evli  108 -.01363 .09996 -.136 134 .892 

Bekar  28 -.01363 .10046 -.136 92.441 

Bireysel 

motivasyon 

Evli  108 -.00568 .04967 -.114 134 .909 

Bekar  28 -.00568 .04870 -.117 99.059 
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Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre akademisyenlerin kurumsal ve bireysel 

motivasyon düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmadığı (p>0.05) görülmektedir. Sonuç 

olarak H3 hipotezi reddedilmiştir. 

H4. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin motivasyon düzeyi. idari görevi olup 

olmamasına göre farklılaşmaktadır. 

H4.1. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin kurumsal motivasyon düzeyi. idari görevi olup 

olmamasına göre farklılaşmaktadır. 

H4.2. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin bireysel motivasyon düzeyi. idari görevi olup 

olmamasına göre farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 10. İdari göreve göre motivasyona ilişkin t-Testi 

Motivasyon  İdari Görev  N Ort. S.S. t sd p 

Kurumsal  

motivasyon 

Var 77 -.01627 .09532 -.171 134 .866 

Yok 59 -.01627 .09637 -.169 123.371 

Bireysel 

motivasyon 

Var 77 -.00749 .04737 -.158 134 .875 

Yok 59 -.00749 .04700 -.159 133.771 

 

Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre akademisyenlerin kurumsal ve bireysel 

motivasyon düzeyleri idari görevi olup olmamasına göre farklılaşmamaktadır (p>0.05) 

Böylelikle H4 hipotezi de reddedilmiştir. 

H5. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin motivasyon düzeyi unvanlarına göre 

farklılaşmaktadır. 

H5.1. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin kurumsal motivasyon düzeyi unvanlarına göre 

farklılaşmaktadır. 

H5.2. Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin bireysel motivasyon düzeyi unvanlarına göre 

farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 11. Unvana Göre Kurumsal ve Bireysel Motivasyona İlişkin 

ANOVA Testi Sonuçları 

 Kareler  

Toplamı  

Sd Kareler  

Ortalaması  

F Sig. 

Kurumsal 

motivasyon 

Gruplararası 5.407 6 .901 3.249 .005 

Grupiçi 35.778 129 .277   

Toplam 41.184 135    

Bireysel 

motivasyon 

Gruplararası 2.027 6 .338 5.351 .000 

Grupiçi 8.143 129 .063   

Toplam 10.170 135    
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Yapılan One way ANOVA testi sonuçlarına göre alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin 

unvanına göre kurumsal ve bireysel motivasyon düzeyi farklılaşmaktadır (p<0.05). Gruplar 

arası varyans dağılımı homojen olduğundan (p>0.05) gruplar arası farklılıkların incelenmesinde 

kullanılan scheffe testi sonuçlarına (.042) göre profesörler (3.2500) ile doçentler (2.6472) 

arasında kurumsal motivasyon yönünden anlamlı farklılık bulunurken araştırma görevlilerinin 

(3.000) bireysel motivasyonunun öğretim görevlileri (3.5769) ve dr. öğr. üyelerinden (3.3989) 

daha düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak H5 hipotezi kabul dilmiştir. 

Araştırmada kurulan hipotez ve sonuçlarının daha sağlıklı değerlendirilebilmesi adına Tablo 

12’de hipotez ve sonuçlar tasnif edilmiştir. 

 

 

  

Tablo 12. Hipotez ve Sonuçları 

HİPOTEZLER 

K
A

B
U

L
 

R
E

D
 HİPOTEZLER 

K
A

B
U

L
 

R
E

D
 

H 1. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin motivasyon düzeyi, 

bilim alanına göre farklılaşmaktadır. 

K
IS

M
E

N
   H 3.2. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin bireysel motivasyon 

düzeyi medeni duruma göre 

farklılaşmaktadır. 

 X 

H 1.1. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin kurumsal motivasyon 

düzeyi, bilim alanına göre 

farklılaşmaktadır. 

 X H4. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin motivasyon düzeyi idari 

görevi olup olmamasına göre 

farklılaşmaktadır.   

 X 

H 1.2. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin bireysel motivasyon 

düzeyi, bilim alanına göre 

farklılaşmaktadır. 

X  H4.1. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin kurumsal motivasyon 

düzeyi idari görevi olup olmamasına göre 

farklılaşmaktadır. 

 X 

H 2. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin cinsiyete göre 

motivasyon düzeyi farklılaşmaktadır. 

K
IS

M
E

N
  

 H4.2. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin bireysel motivasyon 

düzeyi idari görevi olup olmamasına göre 

farklılaşmaktadır. 

 X 

H 2.1. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin kurumsal motivasyon 

düzeyi cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

 X H5. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin motivasyon düzeyi 

unvanlarına göre farklılaşmaktadır. 

X  

H 2.2. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin bireysel motivasyon 

düzeyi cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

X  H5.1. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin kurumsal motivasyon 

düzeyi unvanlarına göre farklılaşmaktadır. 

X  

H 3. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin motivasyon düzeyi 

medeni duruma göre farklılaşmaktadır. 

 X H5.2. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin bireysel motivasyon 

düzeyi unvanlarına göre farklılaşmaktadır. 

X  

H 3.1. Alan dışı faaliyet yapan 

akademisyenlerin kurumsal motivasyon 

düzeyi medeni duruma göre 

farklılaşmaktadır. 

 X    
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4. SONUÇ  

Eğitim hayatının en önemli kademesi şüphesiz üniversite eğitimidir. Onu önemli kılan bir bilim 

dalında uzmanlık alanı gerektiren meslek edindirme özelliğidir. Bu eğitim aşamasında en 

önemli rol ise akademisyenlere düşmektedir. Zira öğrencilerin sadece eğitimi ile ilgili değil 

onların okul içi ve okul dışı her türlü sorunları ile ilgilenmeleri, kariyerlerinde yol gösterici 

nitelikte olmaları gibi üstlendikleri sorumluluklar akademik personelin taşıması gereken özveri, 

sabır, etkili iletişim, adil bir yönetim gibi birçok farklı yetkinlikleri de beraberinde 

getirmektedir. Bu ve daha fazla yetkinliklerin kazanılması ve devamlılığı ise ancak motivasyon 

unsurlarına bağlıdır. Motivasyonu yüksek olan bir akademisyenin kendisi başta olmak üzere 

çevresine de daha yararlı olacağı beklenmektedir.  

Akademisyenlerin eğitim ve idari görevlerinin yanı sıra özel hayatlarındaki rol ve sorumluluk 

ile birlikte oldukça yoğun tempolu bir hayat sürdürdükleri bilinen bir gerçektir. Son yıllarda 

akademisyenlerin kendi bilim alanları dışında farklı uzmanlık ve yetenek gerektiren alanlarda 

yapmış oldukları çalışmalara oldukça sık rastlanmaktadır.  Akademisyenler bu denli yoğunken 

onların alan dışı çalışma yapmalarının sadece boş zamanlarını değerlendirmekten ziyade 

kendilerini motive ettikleri için yaptıkları düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak 

yapılan çalışmada alan dışı çalışmaların akademisyenleri motive edip etmediğinin ortaya 

çıkarılması ve bunun akademisyenleri motive eden “gizli bir unsur” olarak kabul edilip 

edilmeyeceğinin araştırıldığı bu çalışmada sonuç ve öneriler şu şekilde özet olarak 

belirtilmiştir:  

 Araştırmada 282 akademisyenden 136’sı alan dışı çalışmaların kendilerini motive 

ettiğini onaylamış ve çalışmaya katılmıştır.  

 Akademisyenler kendi bilim alanları dışında edebiyat, müzik, el sanatları, seyahat, alan 

dışı eğitim ve diğer alan dışı faaliyetler gerçekleştirmektedir. 

 Akademisyenler en çok el sanatları ile ilgili alan dışı çalışmalar sergilemektedir.  

 Kadın akademisyenler müzik ve el sanatlarında; erkek akademisyenler edebiyat, 

seyahat, alan dışı eğitim ve diğer alan dışı çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

  Evli akademisyenler, bekar akademisyenlere göre daha çok alan dışı faaliyet 

gerçekleştirmektedir 

 İdari görevi olan akademisyenler edebiyat, müzik, el sanatları ve seyahat; idari görevi 

olmayan akademisyenlerse alan dışı eğitim ve diğer alan dışı faaliyetleri daha çok 

gerçekleştirmektedir.  
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 Dr. Öğr. üyeleri diğer öğretim üyelerine göre daha fazla alan dışı çalışmalar 

gerçekleştirmektedir 

 5 ana hipotezden 2’si alt hipotez olmak üzere 3’ü kabul edilmiş ve 2’si     red olmuştur.  

 Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin motivasyon düzeyi, bilim alanına göre 

farklılaşmaktadır. (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fen Bilimlerine göre daha yüksek) 

 Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin motivasyon düzeyi cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. (Kadınların daha yüksek) 

 Alan dışı faaliyet yapan akademisyenlerin motivasyon düzeyi unvanlarına göre 

farklılaşmaktadır. (Profesörlerin kurumsal motivasyonu doçentlere göre daha yüksek; araştırma 

görevlilerin bireysel motivasyonu öğretim görevlileri ve dr. öğr. üyelerine göre daha düşük) 

 Akademisyenlerin temel alanları farklı olduğu halde bireysel ve kurumsal 

motivasyonlarını artırdığı için alan dışı çalışma yaptıkları kabul edilebilir. 

 Alan dışı çalışmaların gizli bir motive edici unsur olarak ve motivasyon aracı olarak 

«akademik araç» olarak literatüre girmesi kabul edilebilir. 

 Çalışmanın örneklemi genişletilerek tüm kamu ve özel üniversitelerdeki 

akademisyenlere uygulanması ve hedeflenmektedir. 

 Alan dışı çalışmaların ilgili kurumlar tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmesi 

beklentiler arasındadır.  Böylelikle farklı alanlarda kendi yeteneklerini ortaya çıkarabilecek 

akademisyenlerin keşfedilmesi mümkün olacaktır. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, başa darbe alınan sporlarla uğraşan profesyonel ve amatör sporcular ile demans 

arasındaki ilişki incelenerek çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.  Araştırmada; Boks, 

Karate, Kıckboks, Amerikan futbolu ve Futbol gibi daha çok başa darbe alınan sporları yapan 

sporcular araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma evrene uygulanmıştır. Araştırmada 

tarama modeli kullanılarak derleme çalışması yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Başa 

darbe alınan sporları yapan amatör ve profesyonel sporcularda demans ve türevleri 

hastalıklarının görülme sıklığının daha çok olduğu, demans ve türevi hastalıklar ile başa darbe 

alınan sporlar arasında bir bağlantı olduğu yönünde görüşler belirtilmiştir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre; Başa darbe alınan sporları yapan amatör ve profesyonel sporcularda demans 

hastalığının görülme olasılığının daha yaygın olduğu belirlendi. Bu durumda sporcuları 

korumak amacıyla, başlarına koruyucu kask takılabilir. Topa kafa vuruşları yasaklanabilir. Bu 

sporlarda kullanılan ekipman ve malzemelerin başa temas ettiğinde darbenin şiddetini azaltıcı 

şekilde tasarlanıp, ağırlıklarında ve çapında değişikliklere gidilebilir. Özellikle boks, kickboks 

gibi sporlarda raunt sayıları ve maç sürelerinin kısaltılması gibi tedbirler önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Spor, Sporcu, Demans 
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INVESTIGATION OF THE PROBABILITY OF DEMENTIA IN ATHLETES WHO 

DO SPORTS WITH HEAD IMPACT (REVIEW ARTICLE) 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

In this study, the relationship between dementia and professional and amateur athletes dealing 

with head blows was examined and solution suggestions were tried to be presented. In the 

research; Athletes who play mostly head-on sports such as Boxing, Karate, Kickboxing, 

American Football and Football constitute the universe of the research. The research was 

applied to the universe. In the research, a review study was carried out by using the scanning 

model. According to the research findings; It has been stated that the incidence of dementia and 

its derivatives is higher in amateur and professional athletes who play sports that are hit on the 

head, and that there is a link between dementia and derivative diseases and sports that are hit 

on the head. According to the results of the research; It has been determined that the probability 

of dementia is more common in amateur and professional athletes who play sports with a blow 

to the head. In this case, in order to protect the athletes, a protective helmet can be worn on their 

heads. Headshots may be prohibited. The equipment and materials used in these sports can be 

designed to reduce the severity of the impact when they come into contact with the head, and 

their weight and diameter can be changed. Especially in sports such as boxing and kickboxing, 

measures such as shortening the number of rounds and the duration of the matches are 

recommended. 

 

Keywords: Sports, Athlete, Dementia  
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GİRİŞ 

İnsanlar, neolitik dönemden beri gerek kendilerini koruma içgüdüsü ve gerekse beslenme 

ihtiyaçlarını karşılamak için sporla tanışmış. Sporda, gelişen ve değişen dünyayla beraber 

insanların istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Günümüzde ise spor, insanların daha çok 

sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için tercih ettikleri aktivitelerden biri haline gelmiştir. Öyle 

ki, bireyler sporu yaparken; ‘birey ya da grupların; sağlık, eğlence veya gösteri amacı ile 

yaptıkları, fiziksel ve/veya beyinsel aktivite gerektiren, bazı kurallar içinde uygulanan bir 

organize oyunu’ olarak ta tercih edilmektedir (Güneş 2005. s.1).  

Sporla amatör veya profesyonel anlamda ilgilenen kişiler yani sporcular ise; ‘Belirli kurallar 

altında araçlı veya araçsız, ferdi ya da toplu olarak kendini spora veren, daha ileri bir aşamada 

sporu meslekleştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgu içinde yer alan moral yanı 

olan, yaptığı işten maddi ve manevi tatmin arayan sporun aktif bir elamanı’ olarak sporun içinde 

görev almaktadırlar ( Şahin, 2006. s.303). 

Amatör ve Profesyonel sporcuların, yaptıkları spordan maddi bir kazanç sağlamalarının önemli 

bir tarafı olduğu kadar, sağlıklı kalmak için de sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri de bir 

o kadar önem arz etmektedir. Öyle ki başa darbe alınan sporları uzun süre yapan bu sporcularda 

maddiyatın ötesinde sağlıkları da olumsuz yönde etkilenebilecek hatta bu sporcularda ilerleyen 

süreçlerde demans ve türevi hastalıkların görülme olasılığında da artış gözlemlenebilecektir.  

Sporu bir yaşam biçimi ya da ‘fiziksel veya beyinsel aktivite haline gerektiren sporları yapan 

sporcuların sağlığının korunması da en önemli unsurların başında gelmektedir. Öyle ki; başa 

darbe alınan sporlarla uğraşan sporcularda görülme olasılığı yüksek olan ve demans olarak 

adlandırılan hastalık, toplumun tabiri ile bunamanın’ bu araştırmada önem arz ettiği 

düşünülmektedir (wikipedia. 2021). 

Ayrıca, demansın bir tek hastalığa verilen isim olmadığı aynı zamanda bellek ve benzeri 

zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile ortaya çıkabilen hastalıkları da kapsadığı ifade edilmiştir 

(acıbadem 2021). 

Dolayısıyla; Demans hastalığına yakalanan bireylerde; dikkat, hafıza, dil ve problem çözme ile 

ilgili alanların etkilendiği. Bu hastalığın ilerlemiş aşamalarında ise bireyde, zaman, yer ve 

kişileri hatırlamama veya unutma gibi bazı çevreye uyum özelliklerinin de kaybolmasına sebep 

olduğu görülmüştür (wikipedia 2021).  

Uzmanların açıklamalarına göre; demans hastalığının bir kaç çeşidinin bulunduğu bunlardan en 

yaygın görüleninin Alzheimer demansı olduğu ve demans hastalıklarının % 60’ı ile % 80’ini  
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oluşturduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Alzheimer demansının hemen oluşmadığı, semptomlarının 

ağır ağır ortaya çıktığı belirtilmiştir. Demansın daha çok beyindeki hücrelerin zarar 

görmesinden kaynaklandığını ve beyinde oluşan bu hasarın, beyindeki hücrelerin birbirleriyle 

bağlantı kurmasını engellediğini dolayısıyla beyin hücrelerinin normal şekilde birbirleriyle 

bağlantı kuramadığı için, düşünmede, davranışta ve duyguların bu durumdan olumsuz olarak 

etkilendiği ifade edilmiştir (hürriyet 2021). 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın modeli 

Araştırma, tarama modeli kullanılarak, konu ile ilgili var olan yayınlar ve araştırmalar 

incelenerek oluşturulmuştur.  

Araştırmanın evreni 

Araştırmada; Dünya genelinde, Boks, Karate, Kıckboks, Amerikan futbolu ve Futbol gibi daha 

çok başa darbe alınan sporları yapan sporcular üzerinde ki demans araştırmaları evreni 

oluşturmaktadır. Araştırma evrene uygulanmıştır.  

Verilerin analizi 

Araştırma kapsamında “Tarama modeli” kullanılarak veri toplama araçlarıyla elde edilen 

verilere içerik analizi yapılmıştır. Bu analizde amaç, tarama modeliyle elde edilen verileri 

açıklamaya yardımcı olarak sonuca ulaşabilmektir. 

 

BULGULAR 

Bu çalışmada; Boks, Karate, Kıckboks, Amerikan futbolu ve Futbol gibi başa darbe alınan spor 

branşlarıyla uğraşan sporcularda demans hastalığına yakalanma riski ile ilgili yapılan 

çalışmalar araştırılmış ve tarama modeli ile toplanan bu verilere içerik analizi yapılmış ve 

bulgular yorumlanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) paylaştığı verilere göre; dünyada yaklaşık 50 milyon 

civarında demans hastalığına yakalanan hasta bulunmaktadır. 2030’lu yıllarda da bu 83 milyon 

hastaya, 2050’li yıllarda de ise 152 milyon kişinin bu hastalığa yakalanabileceği tahmin 

edilmektedir. Ayrıca, Dünyada ortalama her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin demans hastalığına 

yakalandığı. Özellikle yaşın ilerlemesinin demans hastalığında en büyük risk faktörleri arasında 

olmasına rağmen, aslında demans hastalığının yaşlanmanın bir parçası olmadığı açıklanmış ve 

bu rahatsızlık, dünyada ki ölümlerin en önemli sebepleri arasında 7’nci sırada olduğu ifade  
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edilmiştir. Alzheimer hastalığının ise, 65 yaş üstünün % 2 ile % 4’ünde, 85 yaş üstünün ise % 

20’sinde görüldüğü belirtilmiştir (skor. sozcu.2021). 

İngiltere’de yapılan bir araştırmada ise;1966’da ki Dünya kupasını kazan İngiltere’nin 11 

oyuncusundan 5’in de demans hastalığı görülmüştür. Araştırmaya göre; bu futbolcuların altyapı 

dan itibaren tüm futbol yaşamları boyunca topa kafa vuruşları yaptıkları ve bu durumunda 

demans hastalığının ortaya çıkmasında etkili olduğu belirtilmiştir. 2002’de Jeff Astle’a 59 

yaşında yaşamını yitirmiş ve bu kişiye 2014 yılında otopsi yapılmış ve raporunda bu sporcunun 

beyninde kronik travmatik ensefalopati (‘Beyin dokusunda oluşan ve genelde dejeneratif 

değişikliklerin görüldüğü hastalıklar’) tespiti koyulmuştur (skor. sozcu.2021). 

 

 

Grafik 1: Futbol savunucularının bunama riski grafiği göstergesi 

Kaynak:https://www.statista.com/chart/25456/percentage-of-former-football-players-with-neurodegenerative-

diseases/Dr. Willie Stewart - Glasgow University 

 

İskoçya’nın Glasgow Üniversitesinde Willie Stewart’ın araştırmasına göre; cinsiyet, doğum yılı 

ve bölgenin sosyo ekonomik durumu kriterlerine uyan 23.028 erkekten oluşan kontrol grubu 

oluşturulmuştur. Bu araştırmada; Kaleciler % 3,2 ile nispeten güvenliyken, özellikle kontrol 

grubundaki meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, savunma oyuncuları % 6 ile bunama veya 

benzeri hastalıklara yakalanma riskinin en yüksek olduğu grup olduğu belirtilmiştir. Ayrıca; 

eski futbolcuların % 5'ine demans, motor nöron veya Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif 

hastalıklar teşhisi konmuştur. Bu oran çok yüksek olmasa da, grafiğin gösterdiği gibi nüfusun 

geri kalanıyla karşılaştırıldığında önemli bir duruma geldiği söylenebilir (statista 2021). 

Stewart ve arkadaşlarının yapmış olduğu bu araştırma, sadece profesyonel futbolcular için 

değil, herhangi bir sporda nörodejeneratif hastalık insidansını, bu denli ayrıntılı olarak 

inceleyen en kapsamlı çalışma olarak ta bilinmektedir. Kaleciler ortalama bir kişiyle aynı riske  
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sahipken, topa en sık kafa atan defans oyuncuları yaklaşık beş kat daha fazla risk altında olduğu 

görülmektedir. En düşük risk ise forvetlerde olduğu görülmektedir. Kariyer uzunluğuna göre 

ise; profesyonel futbol kariyerleri 15 yıldan uzun sürenler arasında risk en yüksek olduğu 

belirtilmiştir (the northen 2021). 

Ayrıca, Stewart ve arkadaşlarının yapmış olduğu bu araştırmada; bunama ve birçok sinirsel 

rahatsızlıkların uzun yıllar futbol oynayan kişilerde diğer insanlara kıyasla 3,5 kat daha çok 

olduğunu kanıtlanmıştır. Fakat araştırma sonuçları, bu durumun doğrudan sebebinin kafa 

vuruşları ya da beyin sarsıntılarından kaynaklandığı yönünde kesin bir sonuca ulaşılamamıştır 

(skor. sozcu.2021). 

Birleşik Krallık’ ta yapılan araştırmalara göre ise; yaklaşık olarak 850 binden fazla kişide 

demans vakası bulunduğu belirtilmiştir (skor. sozcu.2021). Bu durumun sebebinin de futbolun 

anavatanının İngiltere olması ve futbola ayrı bir önem göstermeleri sebep olarak gösterilebilir. 

Türkiye Alzheimer Derneği’nin 2020’de yapmış olduğu açıklamaya göre ise; Türkiye’de 600 

bin civarında ailenin demans hastalığı ve Alzheimer hastalığı ile mücadele ettiği belirtilmiştir. 

Nöroloji uzmanı Yavlal ise; profesyonel futbol oynamış kişilerde demans hastalığının erken 

yaşlarda başladığını. Topa kafayla vurmanın da bir çeşit kafa travması olduğu yönünde görüş 

belirtmiştir. Bu durumun haftada bir iki kez sokakta ya da halı sahada futbol oynayanlarda 

geçerli olmadığını belirtmiştir. Kafaya alınan darbenin şiddetinin ve sürekliliğinin de çok 

önemli bir etken olduğunu ifade etmiştir.  Dolayısıyla bu tip travmaların, daha sonraki yıllarda 

unutkanlıklara, depresyonlara, bilişsel fonksiyon kayıplarına yol açabileceğini ifade etmiştir 

(skor. sozcu.2021).  

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Hanağası’nın, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada 

ise; futbolun demans ile ilişkisinin kesin olmayacağını ancak boks ve Amerikan futbolu gibi 

sporlarda bunun örneklerinin görüldüğünü belirtmiştir. Ayrıca; Başa fazla darbe alınmasının 

sonucunda kronik travmatik ensefalopati denilen beyinde protein birikmesi gibi bir tablo ortaya 

çıkabileceğini belirtmiş. Bu birikim, demans ve parkinson gibi hastalıkların bulgularına yol 

açabileceğini ifade etmiştir. Büyük kafa travmaları futbola kıyasla boks ve Amerikan futbolu 

gibi daha şiddetli sporlarda bunların kanıtının çok fazla olduğu belirtilmiştir (indyturk 2021). 

Gölbaşı ise; demans ve türevleri hastalığının boks ve Muhammed Ali ile tanındığını belirtmiştir. 

İçinde fiziksel temas barındıran her türlü branşta kafaya alınan darbeler, spor esnasında ciddi 

yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açan etkilere sahip olduğunu ifade etmiştir. Futbolun bu 

teması içinde en yoğun barındıran dallardan biri olduğunu, ancak oyunun içinde hayati derecede  
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yaralanmalara yol açan vakaların çok nadir gerçekleştiğini ifade etmiştir. Ancak ortalama 

kariyeri 20 sene olan bir futbolcunun bu süre boyunca çıktığı antrenmanlarda ve oynadığı 

maçlarda yüz binlerce kez kafa vuruşu yapıp küçük çapta da olsa çeşitli darbelere maruz 

kaldığını dolayısıyla demans ile futbol arasında bir korelasyon olabileceği yönünde görüş 

belirtmiştir. Alzheimer’s Society derneğinin 2017’de düzenlediği bir çalışma grubunda da 

benzer ifadeler kullanılmış ve risk faktörleri hakkında çok az bilgi olduğu belirtilmiştir (apos. 

to.2021). 

İngiltere’de ise, Dr. Ling liderliğinde bir grup bilim insanı,  Galler’de 1980-2010 yıllarında 

psikiyatri servisine gönderilen 14 eski futbolcu üzerinde bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada 

ölen futbolculardan 6’sının beyni incelenmiş, futbolcuların maç yaptıklarında futbol topuna 

yapılan kafa vuruşları ve futbolcuların başa çarpışmaya bağlı olarak aldıkları darbe ile bunama 

hastalığı arasında anlamlı bir bağlantı olduğunu tespit etmişlerdir. Dr. Ling bu araştırmanın, 

eski futbolcuların beyinlerinde, demansa neden olan fiziki ve kimyevi değişimi tespit eden ilk 

çalışma niteliğinde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca incelenen futbolcuların tamamının futbola 

küçük yaşlarda başladığını ve ortalama 26 yıl futbol oynadığı ve görülen bu demans hastalığı 

belirtilerinin 60’lı yaşlarda görülmeye başlandığını belirtmiş ayrıca bu hastalığı takiben 

ortalama 10 yıl daha yaşayan futbolculardan 12’sinin ölüm nedenin de ileri düzeyde demans 

olduğu yönünde görüş belirtilmişlerdir. Yapılan bazı araştırmalarda ise; Amerikan futbolu ve 

boks ile demans hastalığı arasında da ilişki olduğu belirtilmiştir.  Bu çalışmaları destekleyen 

başka bir bulgu da West Brom ve Milli Takım eski oyuncusu Jeff Astle’in 2014 yılında yapılan 

otopsisi sonucu ortaya çıkmış ve ölüm sebebi kayıtlara bir “endüstriyel hastalık” yani bir 

meslek hastalığı olarak geçmiştir (goal.com. 2021). 

2016’da İskoçya’da Stirling Üniversitesinde Angus Hunter tarafından oyuncuların günlük kafa 

darbelerine maruz kaldıktan sonra beyindeki doğrudan değişiklikleri tespit eden ve  ilk olma 

özelliği taşıyan bir çalışma yapılmıştır. Ebio medicine’de yayımlanan bu araştırmada, bir köşe 

vuruşunun hızını ve gücünü simüle etmek için tasarlanmış bir makineden futbol toplarını 

ateşlemiş ve bir grup futbolcudan 20 kez topa kafa ile vurması istenmiştir. Oyuncuların beyin 

fonksiyonları ve hafızaları egzersiz öncesi ve sonrasında test edilmiştir. Beyin fonksiyonlarında 

küçük fakat önemli değişiklikler tespit edilmiş. Bu pratiklerinden sonraki 24 saat içinde bellek 

performansı % 41 ile % 67 arasında azaldığı tespit edilmiştir. Ancak üniversite tarafından; 

tekrarlanan futbol maçlarından sonra beyindeki değişikliklerin geçici olup olmadığının veya  
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beyin sağlığı üzerinde uzun vadeli sonuçların olup olmadığının henüz araştırılmadığı 

belirtilmiştir (bbc.com.2021).  

Dr. Ann McKee’nin baş yaralanmaları üzerine yapmış olduğu araştırmasında ise; ABD futbol 

ligi NFL takımında oynayan 16 yaş ile 18 yaş arasında 24 futbolcu üzerinde sezonun sonunda 

bir araştırma yapmış ve araştırma sonuçlarında; futbolcuların beyinlerinde hafif düzeyde 

travmatik beyin hasarı etkilerine benzer anormallikler bulunduğu ifade edilmiştir 

(bbc.com.2021). 

Keleştemur ise;   "Kafa travmalarının en önemli sebepleri arasında trafik kazaları, düşmeler ve 

şiddet uygulamaları’ olduğunu belirtmiştir. Yapılan araştırmalarda ise;  spor yaralanmalarının 

da beyin hasarına ve hormonal bozukluklara yol açtığı" yönünde de araştırma bulgularının da 

olduğunu ifade etmiştir (yeditepehastanesi.com.2021). 

İnanır ise; futbol, karate ve boks gibi sporlar, boyun ve beyinde hasara yol açabileceğini, 

futbolcuların demans hastalığına yakalanma riskinin artmakta olduğunu belirtmiş. Ayrıca 

futbolcuların  yaklaşık olarak saatte 90 kilometre hızla gelen topa kafa ile vurmaları ve bu 

durumun birçok kez tekrarlanması beyin sarsıntılarına sebep olduğunu, bu durumunda uzun 

yıllar sonra beyinde kalıcı bilişsel ve hafıza kayıpları ile kendini göstererek beyin hücrelerinde 

bozulmaya neden olan kronik travmatik ensefalopati’ ye sebep olabileceğini. Bu durumunda, 

Alzheimer, ALS, motor nöron hastalığı ve Parkinson gibi hastalıkların görülme olasılığın da 

artış olabileceğini belirtmiştir (gazetekolektif.com.2021). 

Ayrıca yapılan araştırmalarda; ABD'li boksör Patrick Day’in boks maçının 10. raundunda 

başına aldığı bir darbe sonucu bilincini kaybetmiş ve komaya girdikten 4 gün sonra ise beyin 

travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Rus boksör Naksim Dadaşev 2019 yılında, 

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan ve Bulgar boksör Boris Stançov olmak üzere dört 

sporcuda bu sebeplerle hayatını kaybettiği ifade edilmiştir. Uzmanların görüşlerine göre; NFL 

(Amerikan Futbol Ligi), futbol, ragbi ve bisiklette de benzer şekilde çarpma ve düşmelere bağlı 

olarak kafa travmaları yaşanabileceğini fakat boks sporunu bu branşlardan ayıran şeyin 

boksörlerin genel amacının rakibini nakavt etmek olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca uzmanlar; 

ölüme sebep olabilecek boks sporunun farklı nörolojik hastalıklara da yol açabileceğinin 1920'li 

yıllardan itibaren bilindiğini ifade etmişlerdir. Nöroloji Uzmanı Dr. Tarlacı ise; boks sporunda 

asıl hedefin başın olduğunu belirtmiş, bu sebeple bu sporun birçok nörolojik hastalıklara sebep 

olduğunu, Alzheimer, Parkinson ve bunama (demans) gibi nörolojik hastalıkların çok daha hızlı 

bir şekilde gelişmeye başladığını ifade etmiştir (habertürk.com.2021). 
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Ayrıca Tarlacı; "Uzun dönem, boks sporunda yumruğa maruz kalmak, yıllar içinde birikici bir 

etki oluşturduğunu. Sonraki dönemlerde beynin değişik yerlerinde, kimyasal, hücresel ve 

bölgesel olarak küçülmelere, bozukluklara ve erimelere sebep’ olabileceğini ifade etmiştir. 

Ayrıca bu bozulmaların olduğu bölgede en çok; unutkanlık, dikkat eksikliği, denge bozukluğu, 

konuşma bozukluğu, dili dolanarak konuşma, kelime bulma zorluğu, konuşurken ve yürürken 

hareketlerde yavaşlama ile dengesizlik gibi yansımalar" olabileceğini ifade etmiştir. 224 

profesyonel boksörün incelendiği bir araştırmada ise, "5 yıldan daha fazla boks sporunu yapan 

sporcuların %17'sinde belirgin bir şekilde beyin hasarları olabileceği yönünde tespitler yapılmış 

ayrıca sporcuların % 13'ünde ise ağır beyin hasarları oluştuğu ifade edilmiştir. CNN 

International'daki bir habere göre ise; 1890 ile 2011 yılları arasında 1.604 boksör ringde 

hayatlarını kaybetmiştir. Bu duruma göre yılda ortalama 13 boksörün ölmesi demek olduğu 

anlamına geldiği belirtilmiştir (habertürk.com.2021).  

Ak İkinci ise; Dünya şampiyonu Muhammed Ali’nin boksör olarak 30 yılının ringlerde 

geçirdiğini ve Boks sporunu aktif olarak bıraktıktan sonra ise titreme, hareketlerinde 

yavaşlama, sebepsiz yorgunluk oluşması, konuşmada bozulma gibi sorunlar ortaya çıkmaya 

başladığını ifade etmiştir. Bu durumun sonucu olarak ta; Parkinson hastalığına yakalandığını 

belirtmiştir. Müsabakalarda hedefin rakip sporcu olduğu ve genellikle puan almak ya da nakavt 

etmek için vücuduna ve başına vurulan yumruklar ve tekmelerle puan alma temeline dayanan 

dövüş sporlarının, spor camiası ve tıp çevrelerince uzun süre tartışılan ve fikir birliğine 

varılamayan konuların başında geldiğini belirterek. Bazı bilim adamlarına göre başa alınan 

darbeler travmatik beyin hasarı riskini arttırdığını, bazı bilim adamlarına göre ise dövüş 

sporlarındaki bu risk diğer spor dallarındaki riskten daha fazla olmadığı yönünde görüş 

belirttiklerini ifade etmiştir (tubitak dergi 2012).  

Tanrıverdi ve ark. ise; başa darbe alındıktan sonra beyinde gelişen travmatik beyin hasarının 

genellikle boksör demansı olarak adlandırıldığını. Bu durumun sonuçları olarak ta; Yürüme ve 

konuşma bozukluğu, işitme kaybı, titreme, şüphecilik, paranoya, depresyon, uyumsuzluk, 

sinirlilik, bilişsel gerileme gibi ortaya çıkan yaygın belirtilerin olduğunu ifade etmişlerdir. 

Ayrıca; Boksörlerin boks sporunu yaptıkları sürece belirtilen semptomlardan birini 

göstermeyen emekli profesyonel boksörlerin % 15 ile % 40’ı boksu bıraktıktan sonra bu 

durumlarla karşılaşabildiklerini. Yaşlanmaya bağlı olarak sinir hücrelerinin zarar görmesi 

bokstan kaynaklanan beyin hasarıyla birleştiğinde öğrenme zorluğu, bellek kaybı, konuşma ve 

davranış bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösteren, geri dönüşsüz ve ilerleyici bir beyin  
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hastalığı olan demans hastalığı gibi sonuçlar ortaya çıkarabildiğini belirtmişlerdir. Boks 

sporuna devam eden profesyonel sporcuların yaklaşık % 20’sinin travmatik beyin hasarı 

yaşadığını. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre emekli boksörlerin % 60 ile % 85’inde, boks 

hayatına devam eden boksörlerin ise % 80’inde, bu çalışmalarda kullanılan yöntemlerle, beyin 

hasarı tespit edilmediği yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca; Amatör boksu, profesyonel 

bokstan ayıran kural maç sayısının ve devre sayısının az olması, bunun yanı sıra başı korumak 

için koruyucu kask kullanımı gibi kurallar nedeniyle, beyin travmasına amatör boksörlerde 

daha az rastlandığı yönünde görüş belirtilmiştir. Dövüş sporlarında ve profesyonel futbol 

oyuncularında ise riskin aynı olduğu belirtilmiştir. 2011’yılında yapılan bir araştırmada ise, 

2008 yılları ile 2010 yılları arasında hayatını kaybeden 321 Amerikan futbolu oyuncusundan 

12’sinin beyni üzerinde araştırma yapılmış ve bu sporcuların 12’sinde de travmatik beyin hasarı 

tespit edilmiştir. Mücadele sporlarında baş travmasına bağlı hipofiz hormon yoksunluğu, 

önemli bir halk sağlığı sorunu olan ve baş travmaları sonucu gelişen travmatik beyin hasarının 

yaklaşık % 20 ile % 25 oranında hipofiz bezi hormon eksikliklerinin (hipofiz yetersizliği) 

sebebi olduğu yönünde görüş belirtilmiştir. 2007 yılında yapılan araştırmada ise, kickboks 

sporuyla uğraşan sporcularda baş travması sonucu hipofiz hormonu eksikliği gelişmekte olup 

bu durumun literatürde ilk defa görüldüğü ifade edilmiştir (Tanrıverdi ve ark.2007). 

Tanrıverdi ve ark. 2005 ile 2007 yılları arasında yapmış oldukları başka bir araştırmada ise; 

Türkiye boks milli takımındaki 61 aktif olarak boks yapan boksör ve antrenörde (emekli 

boksörlerde) hipofiz fonksiyonları taranmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 61 sporcunun % 

15’inde büyüme hormonu eksikliği görülmüş, % 8’inde ACTH eksikliği saptanmıştır. Ayrıca 

araştırma bulgularında antrenörler (yaş ortalaması 42) üzerinde yapılan analiz sonuçlarında ise; 

17 antrenörün % 47’sinde büyüme hormonu eksikliği tespit edilmiştir. Ayrıca, büyüme 

hormonu eksikliği saptanan boks sporcuların ve boks antrenörlerinin kilolarının, vücut yağ 

yüzdelerinin, hafıza problemlerinin, kan yağı düzeylerinin ve bel çevrelerinin, büyüme 

hormonu normal olanlardan daha çok olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Boks sporunu 

aktif olarak yapmayı bırakan boksörlerin aktif olarak bu sporu yapmalarına bağlı olarak uzun 

yıllar baş travmalarına maruz kalmış olmaları ve eski dönemlerde başı korumak amaçlı kask 

kullanımının zorunlu olmaması, sporu aktif olarak bırakan sporcularda yüksek oranda hipofiz 

yetersizliğinin olduğu saptanmış ve bunun sebebinin de bu olabileceği yönünde görüş 

belirtmişlerdir (Tanrıverdi ve ark.2008). 
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SONUÇ TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada genel tarama yapılarak konu ile ilgili yayınların genel analizi yapılarak 

incelenmiştir. Araştırmaların yapıldığı yıllarda günümüze kadar demans ve spor ilişkisi konulu 

çalışmaların artış gösterdiği ancak henüz bu alanda ki çalışma eksikliğin giderilmediği 

görülmüştür. 

Bu analiz metodu ile amatör ve profesyonel sporcularda demans riski kavramına doğrudan 

vurgu yapılması, artan demans hastalığı sorunlarına farkındalığın arttırılarak, sağlıklı 

sürdürülebilir bir yaşam için toplum genelinde sorumluluk bilincinin kazandırılması da ayrıca 

önem arz etmektedir. 

İncelenen araştırmalarda kullanılan anahtar kavramlara bakıldığında “demans ve spor ilişkisi”, 

kavramlarının sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir.  

Bu kavramların sık kullanılması, araştırmacıların bu konuda yapılan çalışmalarda toplumun 

demans ile spor ilişkisi konusundaki bilgileri öğrenmeyi ve bu konuda toplumsal sorumluluk 

bilincini oluşturmayı amaçlamış olmaları düşünülmektedir.  

Araştırmacıların, gelecekte amatör ve profesyonel olarak bu sporları yapacak bireylerin başa 

darbe alınan bu sporları yaptıklarında karşılaşabilecekleri sorunları önceden belirterek bu 

sporları daha rahatça yapabilmeleri için sporcuyu koruyan sağlıklı bir spor yaşam alanı 

oluşturmak ve bu yönde yapılacak çalışmalara katkı sağlamak istedikleri düşünülebilir.  

Başa darbe alınan sporları yapan amatör ve profesyonel sporcuların bu spor dallarına bazı 

kurallar getirmede bilim adamları ya da bu işte uzman olanların düşünceleri genellikle benzerlik 

arz ettiği görülmüştür.  

Tarama modeliyle yapılan bu araştırmada elde dilen bulgular da göstermiştir ki;  başa darbe 

alınan sporlarla uğraşan profesyonel ve amatör sporcularda demans ve türevi hastalık risklerinin 

görülme olasılığının yüksek olduğu. Özellikle başa takılan herhangi bir koruyucu olmadan 

yapılan sporlarda riskin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

ÖNERİLER 

Başa darbe alınan sporları yapan profesyonel ve amatör sporcular için demans ve türevi 

hastalıklarını önleyici tedbir olarak başa kask koruyucusunun takılmasının zorunlu olması için 

gerekli çalışmalar yapılabilir. 
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Başa darbe alınan sporları yapan profesyonel ve amatör sporcularda başa alınan darbelerin 

şiddetini azaltmak için bu sporların kurallarında bazı değişikliklere ya da esnekliklere 

gidilebilir. 

Futbolda topa yapılan kafa vuruşları, küçük ve genç yaş gurupları için yasaklanabilir ya da bu 

grup için daha hafif toplar kullanılabilir. Bu durum diğer spor branşları içinde başa alınacak 

darbeyi puanlamadan çıkarılarak ya da başa darbelerin sadece temas etmesinin yeterli olması 

kuralı uygulanabilir. 

Kıckboks, Boks, Karate ve diğer başa temas edilen sporlarda raunt sayıları ve süreleri azaltılıp, 

puanlama esasları değiştirilebilir. Başa alınan darbeleri azaltmak için nakavt kuralı 

kaldırılabilir. 

Bu sporcuların sağlığını korumak için uzman doktorlar eşliğinde düzenli olarak beyin 

fonksiyonları kontrol edilebilir. 

Bu sporlarda yürürlükte olan kuralların daha iyi uygulanması için sporcuyu koruma kanunu ya 

da yasaları çıkarılabilir ya da var olan yasalar sporcuyu korumaya yönelik olarak yeniden 

düzenlenebilir. 

Bu sporcuları, demans ve türevleri hastalıklardan korumak için bu sporlara alt ve üst yaş sınırı 

getirilebilir. 

Demans ve türevi hastalıklar için özellikle bu sporları yapan sporcularda bir meslek hastalığı 

olarak görülebilir ve bu sporculara yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından belli bir yaştan sonra emekliye ayrılarak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından devlet 

desteği alınarak maaş bağlanabilir. 

Bu sporlarda kullanılan ekipman ve malzemelerin başa temas ettiğinde darbenin şiddetini 

azaltıcı şekilde tasarlanıp, ağırlıklarında, çapında değişikliklere gidilebilir.  

Tarama verilerinde çalışmaların daha çok erkek sporcular üzerinde yapıldığı görülmekte olup 

bu çalışmaların kadın sporcular üzerinde ki etkileri de incelenerek bilime katkı sağlanabilir. 

Amatör ve profesyonel olarak başa darbe alınan bu sporları yapan sporcular ile diğer sporları 

yapan sporcular karşılaştırılarak, bu hastalığa yakalanma risklerine dikkat çekilerek bu 

durumun daha çok önem kazanması sağlanabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları ile iletişim 

becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

davranışlarının ve iletişim becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın 

evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Mardin İlinde görev yapan 489 beden eğitimi 

öğretmeni oluştururken, araştırmanın örneklemini ise evrenden rastgele seçilen 400 beden 

eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak sınıf yönetimi 

davranışları ile ilgili verilerin toplandığı Ünlü, ve ark., tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi 

Öğretmenleri Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği”; İletişim becerileri için ise Bugay ve Owen 

tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği-Yetişkin Formu (İBÖ-YF)”  kullanılmıştır. 

Anket verilerinin SPSS 22 analiz programı ile normal dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 

sebepten çalışmada, frekans, yüzde ve anlamlılık tabloları oluşturulmuştur. İkili 

karşılaştırmalar için t-testi, ikiden fazla karşılaştırmalar için ise Anova analizi yapılarak 

tablolarda belirtilmiştir. İki ölçeğin birbirine olan ilişkisini belirlemek için korelasyon analizi, 

boyutların etkisini belirlemek için ise regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin sınıf yönetimi davranışlarının puan ortalamalarının yüksek olduğu sonucu 

bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşlarına göre 41 yaş ve üstü öğretmenlerin sınıf yönetimi 

davranış puanlarının, diğer yaş grubu öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin görev yaptığı hizmet yılına göre 16-20 ve 21 ve üstü hizmet 

yılı olan öğretmenlerin, diğer hizmet yılı olan öğretmenlere göre sınıf yönetimi davranış 

ortalama puanları daha yüksek olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin eğitim düzeyine göre Görev 

Yaptığınız Okul değişkeninde farklılık görülmemiştir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre 

İletişim Becerileri boyutunda farklılık görülmemiştir. Ancak İletişim Kurmaya İsteklilik 

davranışlarında kadın öğretmenlerin, erkek öğretmenlere göre daha yüksek ortalama puana 

sahip olduğu görülmüştür.  Öğretmenlerin yaşlarına göre İletişim Becerileri, Etkin Dinleme ve 

Sözel Olmayan İletişim becerileri, İletişim Kurmaya İsteklilik ve Kendini İfade Etme alt 

boyutlarında 41 yaş ve üstü öğretmenlerin iletişim becerileri ortalama puanlarının, diğer yaş 

grubu öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin 

eğitim düzeyine göre doktora eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin iletişim becerileri ortalama  
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puanlarının, lisans ve yüksek lisans eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin ortalama puanlarına 

göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Beden eğitimi öğretmenlerinin Sınıf yönetimi 

davranışları ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki vardır. Sınıf yönetimi 

davranışı ile Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim, İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri, 

İletişim Kurmaya İsteklilik davranışı, Kendini İfade Etme becerileri arasında pozitif yönlü bir 

ilişki vardır.  Regresyon modeline göre, iletişim becerileri ile sınıf yönetim davranışları 

arasında yaklaşık %71 oranında pozitif yönlü güçlü bir etki söz konusudur. Ayrıca, sınıf 

yönetimi davranışlarının iletişim becerilerini %51 oranında arttırdığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimler: Beden Eğitimi Öğretmenleri, Sınıf Yönetimi Davranışları, İletişim 

Becerileri 
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EDUCATİON TEACHERS 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the relationship between physical education teachers' 

classroom management behaviors and communication skills and to examine the effect of 

classroom management on communication skills. The population of the research consisted of 

489 physical education teachers working in Mardin in the 2020-2021 academic year, and the 

sample consisted of 400 physical education teachers randomly selected from the universe. The 

“Classroom Management Behaviors Scale” developed by Ünlü, et al., in which data on 

classroom management behaviors were collected as a data collection tool in the research; The 

Communication Skills Scale developed by Bugay and Owen was used. With the SPSS 22 

analysis program of the survey data, it was determined that the data had a normal distribution. 

For this reason, frequency, percentage and significance tables were created in the study. T-test 

for pairwise comparisons and Anova analysis for more than two comparisons were made and 

indicated in the tables. Correlation analysis was used to determine the relationship between the 

two scales, and regression analyzes were used to determine the effect of the dimensions. It was 

found that the teachers' classroom management behaviors of the participating teachers had a 

high mean score. According to the age of the teachers, the classroom management behavior 

scores of teachers aged 41 and over were higher than the average scores of teachers in other age 

groups. According to the service years of the teachers, it was found that the classroom 

management behavior average scores of the teachers with 16-20 and 21 or more years of service 

were higher than the teachers with other service years. There was no significant difference in 

the education level of the teachers in the School You Worked In. According to the gender of 

the teachers, there was no significant difference according to the Communication Skills of the 

teachers according to the gender of the Communication Skills. However, in Willingness to 

Communicate behaviors, it was observed that female teachers had a higher average score than 

male teachers. According to the age of the teachers, in the sub-dimensions of Communication 

Skills, Active Listening and Non-Verbal Communication Skills, Willingness to Communicate 

and Expressing Oneself, the mean scores of teachers aged 41 and over were found to be higher 

than the mean scores of teachers in other age groups. Communication skills according to the 

education level of the teachers According to the results, it was seen that the communication 

skills average scores of the teachers with doctorate education level were higher than the average 

scores of the teachers with undergraduate and graduate education levels. There is a strong 

positive relationship between classroom management behavior and communication skills. 

There is a positive relationship between classroom management behavior and Active Listening 

and Non-Verbal Communication, Communication principles and Basic Skills, Willingness to 

Communicate behavior, Self-Expression skills. According to the regression model, there is a 

strong positive effect of approximately 71% between communication skills and classroom 

management behaviors. In addition, it is seen that classroom management behaviors increase 

communication skills by 51%. 

 

Keywords; Physical Education Teachers, Classroom Management Behaviors, Communication 

Skills 
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GİRİŞ 

Spor bir yaşam tarzı haline gelmiş ve tüm insanların ilgisini çeken önemli yatırım ve iletişim 

aracı olarak kullanılmıştır. Eğitim bireysel yaşantılarla bireyin davranışlarında ortaya çıkan, 

isteyerek ve kendi kontrolünde davranışlarında değişim olmasıdır (1). Bireyin davranışlarını 

oluşturan psikomotor, ruhsal ve bilişsel özelliklerin bulunduğu yetenek ve yaş özelliklerinin 

kişinin davranışları uygulamasında belirli güce ulaşması için fiziksel aktivite ve eğlenceli 

davranışlar yoluyla uygulanan aktivitelerdir. Eğlenceli zaman aralığı, egzersiz ve fiziksel 

aktivite gibi bazı etkinlikler içeren, motorsal etkinlikler ve fiziksel aktiviteler yoluyla 

ulaştırılması hedeflenen aktivitelerdir. İnsanların fiziki, zihni ve ruhi gelişmelerini sağlayan 

bedenimizin tamamına olumsuz etki etmeden, bireyin kendi ve yaşadığı çevreye yararlı bir kişi 

olarak katılmasını amaçlayan bedensel faaliyetler bütünüdür (2). 

Diğer bir tanımda ise beden eğitimi, kişinin fiziki kapasitesinin artması için ve bireyin 

psikomotor becerilerinin gelişmesine etki eden düzenli aktivitelerin bütününü kapsayan fiziksel 

etkinliklerdir  (3). 

Aracı ise (4), Psikomotor eğitimini, kişinin yeteneklerinin artmasını sağlayan, yaşadığı çevre 

imkanları ve insanların davranışlarına göre rahatlamasını amaçlayan, fiziki aktivitelere yönelik 

etkinliklerin tümünü kapsayan aktiviteler olarak tanımlamıştır. 

Spor, günümüzün çağdaş uluslarında, kültürel hayat standartlarının gelişmişlik seviyesini 

gösteren ve kişinin sosyal açıdan yaşamının tamamına etki eden davranışlar bütünüdür (5). Sınıf 

yönetimi, okulun eğitim bölümlerinin belli bir program dahilinde yönetilme durumudur (6). 

Okulun içinde bulunan bölümlerin öğrencilerle beraber ve zamanı planlı olarak kullanmaktır 

(7). Öğretmen okulda bulunan öğrencilere eğitim sağlayan en önemli kişidir. Bu etkinliklerin 

uygulanması hususunda farklı yöntem ve stratejiler kullanmaktadır. Bu yöntem ve stratejiler 

takdir edilen, otoriter, aldırmaz ve başıboş gibi alt bölümlere ayrılmaktadır (8). 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları ile iletişim 

becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve sınıf yönetimi davranışları ile iletişim 

becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. 
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YÖNTEM  

Bu bölümde araştırmanın evreni, örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analizine ilişkin 

bilgiler yer almaktadır.  

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Mardin ilinde görev yapan 489 beden 

eğitimi öğretmeni, örneklemini ise evrenden rastgele seçilen 400 beden eğitimi öğretmeni 

oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmanın uygulama kısmında  Google form online anket yöntemi kullanılarak araştırma 

grubuna anket uygulanmıştır. Araştırma amacına uygun olarak oluşturulan anket formu 3 

bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, araştırmacı tarafından araştırmanın bağımsız 

değişkenlerini oluşturan demografik bilgilerden oluşmaktadır. İkinci bölümde “Beden Eğitimi 

Öğretmenleri Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği (BEÖSYÖ)”, üçüncü bölümde ise 

öğretmenlerin iletişim becerilerinin belirlenmesi amacıyla “İletişim Becerileri Ölçeği-Yetişkin 

Formu (İBÖ-YF)” kullanılmıştır. güvenilirlik analizleri yapılmıştır. 

Beden Eğitimi Öğretmenleri Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği 

Araştırmada veri toplama aracı Ünlü ve ark., (9) tarafından geliştirilen sınıf yönetimi 

davranışlarına ilişkin verilerin toplandığı 38 maddeden oluşan “Beden Eğitimi Öğretmenleri 

Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ünlü ve diğerleri (9) tarafından geliştirilen 

ölçeğin tamamında Cronbach alfa değeri .92 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ölçülen tüm 

özellikler dikkate alındığında iç tutarlılık katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında 

ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. 

İletişim Becerileri Ölçeği – Yetişkin Formu (İBO-YF) 

İBÖ Bugay ve Owen (10) tarafından geliştirilmiştir. Likert tipi olarak hazırlanan ölçek yirmibeş 

maddeden oluşmaktadır. Bu yirmibeş madde dört  alt ölçeğe ayrılmıştır. İletişim İlkeleri ve 

Temel Beceriler - Kendini İfade Etme - Aktif Dinleme ve Sözsüz İletişim - İletişim Kurma 

İsteği (10). Ölçeğin Cronbach Alpha (α) değeri 0,886 olarak bildirilmiştir. 

 

 VERİLERİN ANALİZİ 

Anket verilerinin analizi SPSS 22 analiz paket programı ile yapılmıştır. Çalışmada frekans, 

yüzde ve anlamlılık tabloları oluşturulmuştur. İkili karşılaştırmalar için t-testi ve ikiden fazla 

karşılaştırma için Anova analizi yapılmış ve tablolarda belirtilmiştir. İki ölçek arasındaki 

ilişkiyi belirlemek ve boyutların etkisini belirlemek için regresyon analizleri kullanılarak 

korelasyon analizi tablolaştırılmıştır.  
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BULGULAR 

Tablo 1. Araştırma Grubunun  demografik özellikleri 

 Sayı (N) Yüzde (%) 

Cinsiyetiniz 

Erkek 265 66,3 

Kadın 135 33,8 

Toplam 400 100,0 

Yaşınız 

21-25 60 15,0 

26-30 145 36,3 

31-35 100 25,0 

36-40 50 12,5 

41 > 45 11,3 

Toplam 400 100,0 

Öğrenim Durumunuz 

Lisans 325 81,3 

Yüksek lisans 65 16,3 

Doktora 10 2,5 

Toplam 400 100,0 

Görev Yaptığınız Okul Düzeyi 

İlköğretim 195 48,8 

Ortaöğretim 205 51,2 

Toplam 400 100,0 

Mesleki Kıdem (Yıl) 

1-5 210 52,5 

6-10  140 35,0 

11-15 25 6,3 

16-20 15 3,8 

21 > 10 2,5 

Toplam 400 100,0 

 

Tablo 1 incelediğinde, araştırmada yer alan 400 öğretmenin 135(%33,8)’inin Kadın, 

265(%66,3)’ünün Erkek öğretmen olduğu, bu öğretmen grubunun 60(%15,0)’inin 21-25 yaş, 

145(%36,3)’ünün 26-30 yaş, 100(%25,0)’i 31-35 yaş, 50(%12,5)’i 36-40 yaş, 45(%11,3)’ü 41 

ve üstü yaş grubuna ait öğretmenlerden oluşmuştur. Öğretmenlerin 325(%81,3)’ü lisans, 

65(%16,3)’ü yüksek lisans, 10(%2,5) doktora eğitim seviyesindedir. Öğretmenlerin 

195(%48,8)’inin İlköğretim, 205(%51,2)’sinin ortaöğretim kademesinde öğretmenlik yaptığı 

belirlenmiştir. Bu öğretmenlerin 210(%52,5)’i 1-5 yıl, 140(%35,0)’i 6-10 yıl, 25(%6,3)’ü 11-

15 yıl, 15(%3,8)’i 16-20 yıl, 10(%2,5)’i 21 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu 

görülmüştür. 
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Tablo 2. Araştırma Grubunun  Yaşlarına Göre Sınıf Yönetimi Davranışları ve İletişim Becerilerine ait 

Anova Testi Analizi 

                                   Yaş N x Ss Vkay Ktop Df Ktop F p 
Post 

hoc 

SYDÖ 

21-25a 60 4,3662 ,43003 G.Ar 6,088 4 1,522 9,753 ,000 e-a 

26-30b 145 4,4465 ,37733 G.içi 61,641 395 ,156   e-b 

31-35c 100 4,4829 ,44456 Top 67,729 399    e-c 

36-40d 50 4,3474 ,45266       e-d 

41>e 45 4,7895 ,11902        

Toplam 400 4,4697 ,41200        

İBÖ 

21-25a 60 4,3583 ,30944 G.Ar 3,898 4 ,975 6,567 ,000 e-a 

26-30b 145 4,3099 ,42575 G.içi 58,623 395 ,148   e-b 

31-35c 100 4,3229 ,39440 Top 62,521 399    e-c 

36-40d 50 4,4042 ,40503       e-d 

41>e 45 4,6319 ,27935        

Toplam 400 4,3684 ,39585        

Etkin Dinleme ve 

Sözel Olmayan 

İletişim 

21-25a 60 4,4083 ,42677 G.Ar 3,650 4 ,913 4,537 ,001 e-a 

26-30b 145 4,4034 ,48195 G.içi 79,449 395 ,201   e-b 

31-35c 100 4,3500 ,40390 Top 83,099 399    e-c 

36-40d 50 4,3300 ,48456       e-d 

41>e 45 4,6667 ,41560        

Toplam 400 4,4113 ,45637        

İletişim ilkeleri 

ve Temel 

Beceriler 

21-25a 60 4,2083 ,64138 G.Ar 2,222 4 ,556 1,899 ,110  

26-30b 145 4,2500 ,56289 G.içi 115,528 395 ,292    

31-35c 100 4,3250 ,50315 Top 117,750 399     

36-40d 50 4,4500 ,41955        

41>e 45 4,3611 ,52102        

Toplam 400 4,3000 ,54324        

İletişim 

Kurmaya 

İsteklilik 

21-25a 60 4,3167 ,26628 G.Ar 10,333 4 2,583 11,989 ,000 e-a 

26-30b 145 4,1379 ,48906 G.içi 85,105 395 ,215   e-b 

31-35c 100 4,2000 ,52416 Top 95,438 399    e-c 

36-40d 50 4,3200 ,52838       e-d 

41>e 45 4,6667 ,35675        

Toplam 400 4,2625 ,48907        

Kendini İfade 

Etme 

21-25a 60 4,5000 ,35654 G.Ar 6,096 4 1,524 9,673 ,000 e-a 

26-30b 145 4,4483 ,45027 G.içi 62,237 395 ,158   e-b 

31-35c 100 4,4167 ,41540 Top 68,333 399    e-c 

36-40d 50 4,5167 ,36460       e-d 

41>e 45 4,8333 ,21022        

Toplam 400 4,5000 ,41384        

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin yaşlarına göre sınıf yönetim davranışlarında; 21-25 yaş 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,36), 26-30 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,44), 

31-35 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,48), 36-40 yaş öğretmenlerin ortalama puanı (

x 4,34), 41 yaş ve üstü öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,78)’dir. Bu sonuçlara göre 41 

yaş ve üstü öğretmenlerin sınıf yönetimi davranış ortalama puanlarının, 21-25;26-30;31-35 ve 

36-40 yaş grubu öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve 

farklılık oluşturmuştur (F:9,753; p0,05). 
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Öğretmenlerin İletişim Becerileri yaşlarına göre incelendiğinde; 21-25 yaş öğretmenlerin 

ortalama puanı ( x 4,35), 26-30 yaş öğretmenlerin ortalama puanı                      ( x 4,30), 

31-35 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,32), 36-40 yaş öğretmenlerin ortalama puanı (

x 4,40), 41 yaş ve üstü öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,63)’dir. Bu sonuçlara göre 41 

yaş ve üstü öğretmenlerin iletişim becerileri ortalama puanlarının, 21-25;26-30;31-35 ve 36-40 

yaş grubu öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve farklılık 

oluşturmuştur (F:6,567; p0,05). İletişim Becerileri alt boyutları incelendiğinde; Etkin Dinleme 

ve Sözel Olmayan İletişim; İletişim Kurmaya İsteklilik; Kendini İfade Etme alt boyutlarında da 

yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık oluşmuştur. Buna göre; 

Öğretmenlerin Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim becerileri alt boyutu yaşlarına göre 

incelendiğinde; 21-25 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,40), 26-30 yaş öğretmenlerin 

ortalama puanı ( x 4,40), 31-35 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,35), 36-40 yaş 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,33), 41 yaş ve üstü öğretmenlerin ortalama puanı ( x 

4,66)’dir. Bu sonuçlara göre 41 yaş ve üstü öğretmenlerin Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan 

İletişim becerilerinin ortalama puanlarının, 21-25;26-30;31-35 ve 36-40 yaş grubu 

öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve farklılık 

oluşturmuştur (F:4,537; p0,05).  

Öğretmenlerin İletişim Kurmaya İsteklilik becerileri alt boyutu yaşlarına göre incelendiğinde; 

21-25 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,31), 26-30 yaş öğretmenlerin ortalama puanı (

x 4,13), 31-35 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,20), 36-40 yaş öğretmenlerin 

ortalama puanı ( x 4,32), 41 yaş ve üstü öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,66)’dir. Bu 

sonuçlara göre 41 yaş ve üstü öğretmenlerin İletişim Kurmaya İsteklilik becerilerinin ortalama 

puanlarının, 21-25;26-30;31-35 ve 36-40 yaş grubu öğretmenlerin ortalama puanlarına göre 

daha yüksek olduğu görülmüştür ve farklılık oluşturmuştur (F:11,989; p0,05). 

Öğretmenlerin Kendini İfade Etme becerileri alt boyutu yaşlarına göre incelendiğinde; 21-25 

yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,50), 26-30 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 

4,44), 31-35 yaş öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,41), 36-40 yaş öğretmenlerin ortalama 

puanı ( x 4,51), 41 yaş ve üstü öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,83)’dir. Bu sonuçlara 

göre 41 yaş ve üstü öğretmenlerin Kendini İfade Etme becerilerinin ortalama puanlarının, 21-

25;26-30;31-35 ve 36-40 yaş grubu öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür ve farklılık oluşturmuştur (F:9,673; p0,05). 
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Tablo 3. Araştırma Grubunun  eğitim düzeyine göre Sınıf Yönetimi Davranışları ve İletişim Becerileri 

Anova testi analizi 

  N x ss Vkay Ktop df Ktop F p 
Post 

hoc 

SYDÖ 

Lisans 325 4,4794 ,43690 G.Ar ,184 2 ,092 ,542 ,582  

Yüksek 

lisans 
65 4,4211 ,27970 G.içi 67,545 397 ,170    

Doktora 10 4,4737 ,27739 Top 67,729 399     

Toplam 400 4,4697 ,41200        

İBÖ 

Lisansa 325 4,3909 ,40264 G.Ar 1,547 2 ,773 5,035 ,007 c-a 

Yüksek 

lisansb 
65 4,2340 ,31952 G.içi 60,975 397 ,154   c-b 

Doktorac 10 4,5125 ,46117 Top 62,521 399     

Toplam 400 4,3684 ,39585        

Etkin Dinleme ve Sözel 

Olmayan İletişim 

Lisans 325 4,4185 ,47723 G.Ar ,649 2 ,324 1,562 ,211  

Yüksek 

lisans 
65 4,3462 ,35929 G.içi 82,451 397 ,208    

Doktora 10 4,6000 ,21082 Top 83,099 399     

Toplam 400 4,4112 ,45637        

İletişim ilkeleri ve 

Temel Beceriler 

Lisans 325 4,2462 ,54803 G.Ar 5,538 2 2,769 9,797 ,000 c-a 

Yüksek 

lisans 
65 4,1385 ,44024 G.içi 112,212 397 ,283   c-b 

Doktora 10 4,5000 ,52705 Top 117,750 399     

Toplam 400 4,3000 ,54324        

İletişim Kurmaya 

İsteklilik 

Lisans 325 4,3169 ,44290 G.Ar 5,481 2 2,740 12,094 ,000 a-b 

Yüksek 

lisans 
65 4,0000 ,55902 G.içi 89,957 397 ,227    

Doktora 10 4,2000 ,84327 Top 95,438 399     

Toplam 400 4,2625 ,48907        

Kendini İfade Etme 

Lisans 325 4,4821 ,43343 G.Ar ,901 2 ,450 3,651 ,042 c-a 

Yüksek 

lisans 
65 4,4513 ,30466 G.içi 67,433 397 ,170   c-b 

Doktora 10 4,7500 ,26352 Top 68,333 399     

Toplam 400 4,5000 ,41384        

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmenlerin eğitim düzeyine göre sınıf yönetimi davranışlarında; 

lisans mezunu öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,47), yüksek lisans mezunu öğretmenlerin 

puan  ortalaması ( x 4,42), doktora eğitim düzeyi öğretmenlerin puan  ortalaması ( x 

4,47)’dir. Öğretmenlerin eğitim düzeyine göre ortalama puanlarında farklılık oluşmamıştır 

(F:0,542; p0,05). 
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Öğretmenlerin iletişim becerileri eğitim düzeyine göre incelendiğinde; lisans mezunu 

öğretmenlerin puan  ortalaması ( x 4,29), yüksek lisans mezunu öğretmenlerin puan  

ortalaması ( x 4,23), doktora eğitim düzeyi öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,61)’dir. Bu 

sonuçlara göre doktora eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin iletişim becerileri ortalama 

puanlarının, lisans ve yüksek lisans eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin ortalama puanlarına 

göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve farklılık oluşturmuştur (F:5,035; p0,05). İletişim 

Becerileri alt boyutları incelendiğinde; İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri; İletişim Kurmaya 

İsteklilik; Kendini İfade Etme alt boyutlarında da eğitim düzeyi değişkeni açısından anlamlı 

farklılık oluşmuştur. Buna göre; 

Öğretmenlerin İletişim ilkeleri ve Temel Becerilerinin eğitim düzeyine göre incelendiğinde; 

lisans mezunu öğretmenlerin puan  ortalaması ( x 4,24), yüksek lisans mezunu öğretmenlerin 

ortalama puanı ( x 4,13), doktora eğitim düzeyi öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,50)’dir. 

Bu sonuçlara göre doktora eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin İletişim ilkeleri ve Temel 

Becerileri ortalama puanlarının, lisans ve yüksek lisans eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin 

ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve farklılık oluşturmuştur (F:9,797; 

p0,05). 

Öğretmenlerin İletişim Kurmaya İstekliliklerinin eğitim düzeyine göre incelendiğinde; lisans 

mezunu öğretmenlerin puan  ortalaması ( x 4,24), yüksek lisans mezunu öğretmenlerin 

ortalama puanı ( x 4,13), doktora eğitim düzeyi öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,50)’dir. 

Bu sonuçlara göre lisans eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin İletişim Kurmaya İstekliliklerinin 

ortalama puanlarının, yüksek lisans eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin ortalama puanlarına 

göre daha yüksek olduğu görülmüştür ve farklılık oluşturmuştur (F:12,094; p0,05). 

Öğretmenlerin Kendini İfade Etme becerilerinin eğitim düzeyine göre incelendiğinde; lisans 

mezunu öğretmenlerin puan  ortalaması ( x 4,48), yüksek lisans mezunu öğretmenlerin 

ortalama puanı ( x 4,45), doktora eğitim düzeyi öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,75)’dir. 

Bu sonuçlara göre doktora eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin Kendini İfade Etme becerileri 

ortalama puanlarının, yüksek lisans ve lisans mezunu öğretmenlerin ortalama puanlarına göre 

daha yüksek olduğu görülmüştür ve farklılık oluşturmuştur (F:3,651; p0,05). 
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Tablo 4. Araştırma Grubunun  hizmet yılı değişkenine göre Sınıf Yönetimi Davranışları ve İletişim 

Becerileri Anova testi analizi 

 Yıl N x ss Vkay Ktop df Ktop F P Post hoc 

SYDÖ 

1-5 a 210 4,3872 ,37800 G.Ar 4,879 4 1,220 7,666 ,000  

6-10b 140 4,5395 ,41874 G.içi 62,850 395 ,159   d-e/a-b-c 

11-15c 25 4,4421 ,59342 Top 67,729 399     

16-20d 15 4,8246 ,08420        

21 >e 10 4,7632 ,08322        

Toplam 400 4,4697 ,41200        

İBÖ 

1-5 a 210 4,2678 ,40021 G.Ar 5,647 4 1,412 9,805 ,000  

6-10b 140 4,3525 ,36650 G.içi 56,874 395 ,144   d-e/a-b-c 

11-15c 25 4,4333 ,36753 Top 62,521 399     

16-20d 15 4,7028 ,23189        

21 >e 10 4,7417 ,28548        

Toplam 400 4,3684 ,39585        

Etkin 

Dinleme ve 

Sözel 

Olmayan 

İletişim 

1-5 a 210 4,3119 ,46771 G.Ar 4,546 4 1,137 5,715 ,000  

6-10b 140 4,4071 ,38115 G.içi 78,553 395 ,199   d-e/a-b 

11-15c 25 4,5800 ,53385 Top 83,099 399     

16-20d 15 4,6000 ,59161        

21 >e 10 4,6000 ,31623        

Toplam 400 4,4112 ,45637        

İletişim 

ilkeleri ve 

Temel 

Beceriler 

1-5 a 210 4,2321 ,57716 G.Ar 3,203 4 ,801 2,761 ,027  

6-10b 140 4,2839 ,49495 G.içi 114,547 395 ,290   d-e/a-b-c 

11-15c 25 4,2000 ,63328 Top 117,750 399     

16-20d 15 4,5000 ,21129        

21 >e 10 4,6000 ,26352        

Toplam 400 4,3000 ,54324        

İletişim 

Kurmaya 

İsteklilik 

1-5 a 210 4,1619 ,44879 G.Ar 10,769 4 2,692 12,560 ,000  

6-10b 140 4,3000 ,52969 G.içi 84,669 395 ,214   d-e/a-b-c 

11-15c 25 4,3200 ,33166 Top 95,438 399     

16-20d 15 4,8667 ,19518        

21 >e 10 4,8000 ,21082        

Toplam 400 4,2625 ,48907        

Kendini İfade 

Etme 

1-5 a 210 4,3651 ,43784 G.Ar 9,492 4 2,373 15,930 ,000  

6-10b 140 4,6190 ,30925 G.içi 58,841 395 ,149   d/a-b-c-e 

11-15c 25 4,6333 ,42219 Top 68,333 399     

16-20d 15 4,9444 ,08133        

21 >e 10 4,6667 ,35136        

Toplam 400 4,5000 ,41384        

 

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin görev yaptığı Çalışma yılına göre sınıf yönetim 

davranışlarında 1-5 yıl çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,38), 6-10 yıl 

çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,53), 11-15 yıl çalışma yılı olan 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,44), 16-20 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama 

puanı ( x 4,82), 21 yıl ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,76) ’dir. 

Bu bulgulara göre 16-20 ve 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 15-5; 6-10 ve 11-15 yıl 

Çalışma yılı olan öğretmenlere göre sınıf yönetimi davranış ortalama puanları daha yüksek 

olarak bulunmuş ve farklılık oluşmuştur. (F:7,666; p0,05). 
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Öğretmenlerin görev yaptığı çalışma yılına göre İletişim becerileri davranışlarının Anova testi 

analizi verilmiştir. Bu tabloya göre öğretmenlerin iletişim becerileri davranışlarının hizmet göre 

incelendiğinde 1-5 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,26), 6-10 yıl 

Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,35), 11-15 yıl Çalışma yılı olan 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,43), 16-20 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama 

puanı ( x 4,70), 21 yıl ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,74) ’dir. 

Bu sonuçlara göre 16-20 ve 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 1-5; 6-10 ve 11-15 yıl 

Çalışma yılı olan öğretmenlere göre iletişim becerileri ortalama puanları daha yüksek olarak 

bulunmuş ve farklılık oluşmuştur. (F:9,805; p0,05). Alt boyutları incelendiğinde Etkin 

Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim; İletişim ilkeleri ve Temel Beceriler; İletişim Kurmaya 

İsteklilik; Kendini İfade Etme boyutlarında da anlamlı farklılık oluşmuştur. 

Öğretmenlerin Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim becerileri hizmet yılına göre 

incelendiğinde 1-5 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,31), 6-10 yıl 

Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,40), 11-15 yıl Çalışma yılı olan 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,58), 16-20 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama 

puanı ( x 4,60), 21 yıl ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,60) ’dir. 

Bu sonuçlara göre 16-20 ve 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 1-5 ve 6-10 yıl Çalışma 

yılı olan öğretmenlere göre Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim becerilerinin ortalama 

puanları daha yüksek olarak bulunmuş ve farklılık oluşmuştur. (F:5,715; p0,05). 

Öğretmenlerin İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri davranışları hizmet yılına göre 

incelendiğinde 1-5 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,23), 6-10 yıl 

Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,28), 11-15 yıl Çalışma yılı olan 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,20), 16-20 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama 

puanı ( x 4,50), 21 yıl ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,60) ’dir. 

Bu sonuçlara göre 16-20 ve 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 1-5 ve 6-10 yıl Çalışma 

yılı olan öğretmenlere göre İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri ortalama puanları daha  yüksek 

olarak bulunmuş ve  farklılık oluşmuştur. (F:5,715; p0,05). 

Öğretmenlerin İletişim Kurmaya İsteklilik davranışlarının hizmet yılına göre incelendiğinde 1-

5 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,16), 6-10 yıl Çalışma yılı olan 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,30), 11-15 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama 
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puanı ( x 4,32), 16-20 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,86), 21 yıl 

ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,80) ’dir. Bu sonuçlara göre 16- 

 

20 ve 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 1-5 ve 6-10 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlere 

göre İletişim ilkeleri ve Temel Becerilerinin ortalama puanlarına göre daha yüksek olarak 

bulunmuş ve  farklılık oluşmuştur. (F:12,560; p0,05). 

Öğretmenlerin Kendini İfade Etme becerilerinin hizmet yılına göre incelendiğinde 1-5 yıl 

Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,36), 6-10 yıl Çalışma yılı olan 

öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,61), 11-15 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama 

puanı ( x 4,63), 16-20 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,94), 21 yıl 

ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin ortalama puanı ( x 4,66)’dir. Bu sonuçlara göre 16-

20 yıl hizmet süresi olan öğretmenlerin, 1-5; 6-10; 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlere 

göre Kendini İfade Etme becerilerinin ortalama puanlarına göre daha yüksek olarak bulunmuş 

ve  farklılık oluşmuştur. (F:15,930; p0,05). 

 

Tablo 5. Sınıf Yönetimi Davranışları ile İletişim Becerileri Korelasyon analizi 
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SYDÖ 

r ,719** ,746** ,558** ,443** ,672** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 400 400 400 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Sınıf yönetimi davranışı ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki vardır. 

(r:719; p0,001) 

Sınıf yönetimi davranışı ile Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim becerileri arasında pozitif 

yönlü güçlü bir ilişki vardır. (r:746; p0,001), 

Sınıf yönetimi davranışı ile İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri arasında pozitif yönlü vasat bir 

ilişki vardır. (r:458; p0,001), 

Sınıf yönetimi davranışı ile İletişim Kurmaya İsteklilik davranışı arasında pozitif yönlü vasat 

bir ilişki vardır. (r:443; p0,001), 

Sınıf yönetimi davranışı ile Kendini İfade Etme becerileri arasında pozitif yönlü vasat bir ilişki 

vardır. (r:672; p0,001), 
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Tablo 6. İletişim becerilerinin sınıf yönetimine etkisi 

 Değişken B 
Standart 

Hata B 
β t P 

Model 

Sabit 1,201 ,159  7,550 ,000 

X (İBÖ) 0,748 ,036 ,719 2,636 ,000 

R = 0,719 R2 = 0,517 F (1, 398)= 425,836 p = 0,000 

Y (SYDÖ) = 1,201 – 0,748*X 

 

Tablo 6 incelendiğinde, regresyon modeline göre, iletişim becerileri ile sınıf yönetim 

davranışları arasında %71 pozitif yönlü güçlü bir etki söz konusudur (R= 0,719). Sınıf 

yönetimini davranışlarını iletişim becerileri %51 arttırdığı görülmektedir (R2= 0,517). Tablo 

13’ta görülen çoklu regresyon modeline göre İletişim becerileri boyutları ayrı ayrı ele 

alındığında, bu etkinin %59’olduğu, sınıf yönetiminin iletişim becerilerini arttırıcı etkisinin 

%59’e ulaştığı görülmektedir (R2= 0,352). 

 

Tablo 7. İletişim becerilerinin alt boyutlarının sınıf yönetimine etkisi 

 Değişken B 
Standart 

Hata B 
β t p 

Model 

Sabit 1,132 ,152  7,438 ,000 

X1 (Etkin Dinleme ve 

Sözel Olmayan 

İletişim) 

,471 ,050 ,521 9,425 ,000 

X2 (İletişim ilkeleri ve 

Temel Beceriler) 
,097 ,032 ,128 3,028 ,003 

X3 (İletişim Kurmaya 

İsteklilik) 
-,049 ,035 -,059 -1,427 ,154 

X4 (Kendini İfade 

Etme) 
,235 ,051 ,236 4,614 ,000 

      

R = 0,770 R2 = 0,593 F (4, 395)= 143,703 p = 0,000 

Y (Sınıf Yönetimi Davranışı) = 1,132– 0,471X1 – 0,097X2 – (-0,049)X3– 0,235X4 

 

Tablo 7 incelendiğinde, Çoklu regresyon modeline göre, iletişim becerileri ile sınıf yönetimi 

davranışları arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki söz konusudur (R= 0,770). İletişim 

boyutlarından oluşan bu çoklu modelde sınıf yönetiminin iletişim becerilerini %59 oranında 

artırdığı görülmektedir (R2= 0,593). İletişim becerileri üzerindeki etki sıralaması çoktan aza 

doğru sırasıyla X1, X4, X2, boyutlarının sınıf yönetimi üzerindeki etkisi anlamlıdır (p0,05). 
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6. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %33,8’inin Kadın, %66,3’ünün Erkek öğretmen olduğu, bu 

öğretmen grubunun %15,0’inin 21-25 yaş, %36,3’ünün 26-30 yaş, %25,0’i 31-35 yaş, %12,5’i 

36-40 yaş, %11,3’ü 41 ve üstü yaş grubuna ait öğretmenlerden oluştuğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin %81,3’ü Lisans, %16,3’ü yüksek lisans, %2,5’i doktora eğitimi seviyesindedir. 

Öğretmenlerin %48,8’inin İlköğretim, %51,2’sinin ortaöğretim kademesinde öğretmenlik 

yaptığı belirlenmiştir. Bu öğretmenlerin %52,5’i 1-5 yıl, %35,0’i 6-10 yıl, %6,3’ü 11-15 yıl, 

%3,8’i 16-20 yıl, %2,5’i 21 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin sınıf yönetimi davranışlarının ortalama puanı ( x 4,46), dir. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin sınıf yönetimi davranışlarının puan ortalamalarının yüksek olduğu 

sonucu bulunmuştur. Aküzüm ve Gültekin (11)’in yapmış olduğu benzer çalışma sonucunda 

öğretmenlerin kendilerini sınıf yönetimi becerileri açısından toplamda (4.34) “çok yüksek 

düzeyde” yeterli gördükleri anlaşılmaktadır.  

Öğretmenlerin yaşlarına göre sınıf yönetimi davranışları sonuçları 41 yaş ve üstü öğretmenlerin 

sınıf yönetimi davranış ortalama puanlarının, 21-25; 26-30;31-35 ve 36-40 yaş grubu 

öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  Araştırmanın bu 

bulguları İlgar'ın (12) araştırma sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. 

Öğretmenlerin Çalışma yılına göre sınıf yönetim davranışları incelendiğinde 16-20 ve 21 ve 

üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 15-5; 6-10 ve 11-15 yıl Çalışma yılı olan öğretmenlere 

göre sınıf yönetimi davranış ortalama puanları daha yüksek olarak bulunmuştur.  

Ünlü (13), yapmış olduğu çalışmada; öğretmenlerin yeterlik algıları ile sınıf yönetimi 

davranışları arasında ilişki bulmuştur. Sonuç olarak, algı düzeyi yüksek olan öğretmenlerin sınıf 

yönetimi davranışları da daha olumludur.  

Ünlü ve Aydos (14), yaptıkları çalışma sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi 

davranışları seviyesinin olumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca, cinsiyet değişkeni 

değerlendirmesi bulgularında istatistiksel açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır ve buna 

göre kadın beden eğitimi öğretmenlerinin erkek meslektaşlarına göre daha olumlu davranışlar 

sergiledikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Kıdem ve hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine 

göre ise sınıf yönetimi davranışları ölçeğinden elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak 

farklılık görülmemiştir.  

Aküzüm ve Gültekin (11) öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerinin 

cinsiyetlerine göre farklılık göstermediğini belirtmişlerdir. Ayrıca "31-40 yaş grubu"ndaki 

öğretmenler, "30 <" ve "41+ >" gruplardaki öğretmenlere göre sınıf yönetimi becerileri 

açısından kendilerini daha az yeterli görmektedirler. “21 +ve üzeri” kıdem grubunda yer alan  
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öğretmenlerin, diğer kıdem gruplarındaki öğretmenlere göre SYB açısından kendilerini daha 

yeterli gördükleri anlaşılmaktadır. 

Yüksel'in (15) çalışmasına göre SYB genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin SYB 

düzeyleri ile mesleki kıdemleri arasında bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç Yalçınkaya ve ark. 

(16), Epçaçan ve ark. (17), Kars (18), Kaya (19), Özgan ve ark. (20). Çalışmaları ile benzerlik 

göstermiştir. 

 Erdem ve Okul (21) Öğretmenlerin görüşleri ortalama puanlarına göre, öğretmenler kendilerini 

yeterlik, empati ve İB açısından “çok yüksek” olarak görmekte; etkinliği iletişim becerileri 

açısından “üst düzey” olarak yeterli görmektedirler. Ayrıca İB açısından kendilerini (4.33) “çok 

yüksek” olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 

Erdem ve Okul (21) çalışması sonucunda, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerle İB ilişkin 

görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Kadın sınıf 

öğretmenleri, öğrencilerle İB konusunda erkek sınıf öğretmenlerine göre daha yetkin oldukları 

görüşündedirler. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerle İB ilişkin görüşlerinin "kıdem", "eğitim 

düzeyi", " sınıf" göre farklılaşmadığı görülmektedir. 

Aksu (22) çalışmasında; genel lise öğrencilerinin öğretmenlerinin sınıf yönetiminde etkililik 

algıları incelenmiş ve sonuçlara göre lise öğrencilerinin algılarına göre sınıf yönetiminin 

"fiziksel çevre" açısından "orta" etkili olduğu; Öte yandan okulların "plan-program", "iletişim", 

"zaman yönetimi" ve "davranış" boyutlarında "çok" etkili olduğu belirlenmiştir. 

Ataman’ın (23) çalışmasında, Öğretmenin yeterli hoşgörüye sahip olmaması, ödüllendirmekten 

çok cezalandırma yoluna gitmesi olarak değerlendirmiştir.  

Duman, Gelişli ve Çetin (24) çalışmada şu bulgulara ulaşmışlardır: 

- Öğretmenler, modern-yapıcı bir disiplin yaklaşımından ziyade, ağırlıklı olarak müdahaleci ve 

baskıcı bir disiplin yaklaşımı uygulamaktadır. 

- Öğrencilerin cinsiyetine göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha az müdahaleci-

baskıcı yaklaşımı hissettikleri görülmüştür. 

- Öğrencilerin dersleri arttıkça müdahaleci-baskıcı yaklaşımın ağırlığı azalmaktadır.  

-Liselerin çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi arttıkça modern-yapıcı disiplin yaklaşımının 

ağırlığı artmaktadır.  

Bu sonuçlara dayalı olarak, otoritenin daha çok öğretmende yoğunlaştığı liselerdeki eğitim 

uygulamalarında öğretmen merkezli klasik yönetim anlayışının hakim olduğu ve öğrencilerden 

bu otoriteye uymalarının istendiği ifade edilmiştir. 
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Memişoğlu (25) çalışmasında sınıfta istenmeyen öğretmen davranışlarının başında "öğrencileri 

notlarla tehdit etmek, öğrenciler arasında ayrım yapmak, öğrencilere bağırmak, aşağılayıcı 

davranışlar sergilemek" gelmektedir.  

Sağlam, Adıgüzel ve Güngör (26)  ve Gordon (27), sınıftaki iletişim örüntüsünün 

belirlenmesinde öğretmenin sınıftaki rolüne ilişkin yerleşik inançların etkili olduğunu 

belirtmektedir.  

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre İletişim Becerilerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Ancak erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre İletişim ilkeleri Temel Beceri ve kendini 

ifade etme davranışlarının daha yüksek ortalama puana sahip olduğu görülmüştür. İletişim 

Kurmaya İsteklilik davranışlarında kadın öğretmenlerin, erkek öğretmenlere göre daha yüksek 

ortalama puana sahip olduğu görülmüştür.  

Bu farklılığın ortaya çıkmasında kadın ve erkeğin farklı fizyolojik ve psikolojik yapılara sahip 

olmasının ve kadınların erkeklere göre daha yapıcı bir iletişim dili geliştirebilmelerinin etkili 

olduğu düşünülmektedir. Korkut (28) ise kadın lehine olan bu farklılığın “sosyalleşme” süreci 

ile ortaya çıktığını belirtmektedir. 

Öğretmenlerin yaşlarına göre İletişim Becerileri, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim 

becerileri, İletişim Kurmaya İsteklilik ve Kendini İfade Etme alt boyutlarında 41 yaş ve üstü 

öğretmenlerin iletişim becerileri ortalama puanlarının, diğer yaş grubu öğretmenlerin ortalama 

puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Öğretmenlerin eğitim düzeyine göre iletişim becerileri sonuçlarında doktora eğitim düzeyine 

sahip öğretmenlerin iletişim becerileri ortalama puanlarının, lisans ve yüksek lisans eğitim 

düzeyine sahip öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

İletişim Becerileri alt boyutları incelendiğinde; İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri; İletişim 

Kurmaya İsteklilik; Kendini İfade Etme alt boyutlarında da eğitim düzeyi değişkeni açısından 

anlamlı farklılık oluşmuştur. Buna göre; 

Öğretmenlerin eğitim düzeyi değişkenine göre İletişim ilkeleri ve Temel Becerilerinin, Kendini 

İfade Etme becerilerinin ve İletişim Kurmaya İstekliliklerinin alt boyutlarının doktora eğitim 

düzeyine sahip öğretmenlerin İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri ortalama puanlarının, lisans 

ve yüksek lisans eğitim düzeyine sahip öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin Kendini İfade Etme becerilerinin boyutunda ise lisans eğitim düzeyine sahip 

öğretmenlerin ortalama puanlarının, yüksek lisans ve lisans eğitim düzeyine sahip 

öğretmenlerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin Görev Yaptığınız Okul Düzeyine göre iletişim becerileri sonuçlarına göre 

ortaöğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin iletişim becerilerinin daha yüksek olduğu  
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görülmüştür. Öğretmenlerin Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim, İletişim ilkeleri ve Temel 

becerilerinin, iletişim kurmaya istekli olma ve kendini ifade etme becerilerinin görev yaptığınız 

okul düzeyine göre incelendiğinde ortaokul eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin ilköğretim 

kademesinde görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Öğretmenlerin görev yaptığı Çalışma yılına göre İletişim becerileri davranışları sonuçlarına 

göre 16-20 ve 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 1-5; 6-10 ve 11-15 yıl Çalışma yılı 

olan öğretmenlere göre iletişim becerileri ortalama puanları daha yüksek olarak bulunmuştur. 

Öğretmenlerin Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim becerilerinin, İletişim ilkeleri ve Temel 

Becerilerinin, İletişim Kurmaya İsteklilik ve Kendini İfade Etme becerilerinin Çalışma yılına 

göre 16-20 ve 21 ve üstü Çalışma yılı olan öğretmenlerin, 1-5 ve 6-10 yıl Çalışma yılı olan 

öğretmenlere göre daha yüksek olarak bulunmuştur. 

Sınıf yönetimi davranışı ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki vardır. Sınıf 

yönetimi davranışı ile Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim, İletişim ilkeleri ve Temel 

Becerileri, İletişim Kurmaya İsteklilik davranışı, Kendini İfade Etme becerileri arasında pozitif 

yönlü bir ilişki vardır.  

Regresyon modeline göre, iletişim becerileri ile sınıf yönetim davranışları arasında yaklaşık 

%71 oranında pozitif yönlü güçlü bir etki söz konusudur. Ayrıca, sınıf yönetimi davranışlarını 

iletişim becerilerinin %51 oranında arttırdığı görülmektedir. Çoklu regresyon modeline göre 

iletişim becerileri boyutları ayrı ayrı ele alındığında, bu etkinin %59’olduğu, sınıf yönetiminin 

iletişim becerilerini arttırıcı etkisinin %59’e ulaştığı görülmektedir. İletişim becerileri 

üzerindeki etki sıralaması fazladan aza doğru sırasıyla Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan 

İletişim, Kendini İfade Etme, İletişim ilkeleri ve Temel Becerileri, boyutlarının Sınıf yönetimine 

üzerindeki etkisi anlamlıdır. 

 

ÖNERİLER 

            Elde edilen bulgulara dayalı olarak,  

 Beden eğitimi öğretmenlerinin “iletişim” konusunda kendilerini geliştirme çabalarının 

desteklenmesi amacıyla hizmet içi eğitimler verilebilir.  

 Erkek öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik kişisel ve hizmet 

içi eğitim seminerlerinde iletişim becerilerini artırmaya yönelik eğitimler verilebilir. 

 Sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları öğretmenlerle 

paylaşılabilir ve mevcut durum hakkında öğretmenler bilgilendirilebilir.  

 Öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki bilgi, beceri ve deneyimlerini 

meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri bir platform oluşturulabilir. 
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ÖZET 

İlk elektromanyetik lensi 1926’da Hans Busch tarafından icat edilmiş ve 1928’de lensin 

patentini almış olsa da elektron mikroskobunu 1931 yılında Berlin Üniversitesin ’den fizikçi ve 

elektrik mühendisleri Ernst Ruska ve Max Knoll icat etti. Bu prototip 400 kat büyütme gücüne 

sahip olan bu prototip ile elektron mikroskobu ile neler başarılabileceğini gösteren ilk icattı. 

1933’te Ernst Ruska orijinal modelin daha üst seviyesi olan ve optik mikroskopa göre daha 

fazla çözünürlüğe sahip bir elektron mikroskop üretti. 1937’de Bodo von Borries ve Helmet 

Ruska, kendisine katılıp biyolojik örneklerin incelenmesi gibi uygulamalar yapabilmek için 

yardımcı oldular. Manfred von Ardenne ilk taramalı elektron mikroskobu (scanning electron 

microscope, SEM) geliştirmiştir. Siemens-Schuckertwerke 1938’de ilk ticari olarak geliştirilen 

elektron mikroskobu geliştirilmiş oldu. Bu andan sonra geçirimli elektron mikroskopları 

(transmission electron microscope, TEM) dünyanın birçok bilim merkezinde daha ulaşılabilir 

hale gelmiştir. TEM’in yaygınlaşması ile birlikte bir çok alanda kullanılmaya başlaması ile yeni 

yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Bu teknikler ile incelenebilecek materyallerin çeşitliliği ve 

büyütme oranları da artmıştır. Geçirimli elektron mikroskobu uygun fiksatif ve yöntemlerin 

kullanımı ile 100µ ile 1 pm arasında olan biyolojik materyallerin incelenmesine olanak 

sağlamaktadır. Ökaryotik hücre, hücre organelleri, bakteriler, virüsler protein yapıları, yağlar, 

küçük moleküller ve atom parçalarını incelememize olanak sağlamaktadır.Su Ürünleri alanında 

balık patojenlerinin yapısal incelemelerinin yanı sıra canlı üzerinde oluşturdukları 

histopatolojilerinin de incelenmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca farklı coğrafik alanlarda 

yetişen balıkların morfolojik olarak farklılıklarının yanı sıra deneysel olarak çalışılan 

canlılardaki kullanılan deney materyallarinin canlılar üzerine özellikle sindirim sitemi etkileri 

üzerine oldukça fazla sayıda çalışmalara rastlanılmaktadır. Bu çalışmada Geçirimli Elektron 

Mikroskobunun (TEM) su ürünleri çalışmalarında kullanım alanları özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Geçirimli elektron Mikroskobu, Su Ürünleri, TEM 
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USE OF PERMITTED ELECTRON MICROSCOPE IN AQUACULTURE 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Although the first electromagnetic lens was invented by Hans Busch in 1926 and patented in 

1928, the electron microscope was invented in 1931 by physicists and electrical engineers Ernst 

Ruska and Max Knoll from the University of Berlin. This prototype was the first to show what 

could be achieved with the electron microscope, with this prototype having a magnification 

power of 400 times. In 1933 Ernst Ruska produced an electron microscope, which was a higher 

level of the original model and had greater resolution than the optical microscope. In 1937 Bodo 

von Borries and Helmet Ruska joined him to help him practice such as examining biological 

samples. Manfred von Ardenne developed the first scanning electron microscope (SEM). 

Siemens-Schuckertwerke developed the first commercially developed electron microscope in 

1938. Since then, transmission electron microscope (TEM) has become more accessible in 

many scientific centers of the world. With the widespread use of TEM in many areas, new 

methods and techniques have been developed. The variety and magnification of the materials 

that can be examined with these techniques have also increased.Transmission electron 

microscopy allows the examination of biological materials between 100µ and 1 pm with the 

use of appropriate fixatives and methods. It allows us to examine the eukaryotic cell, cell 

organelles, bacteria, viruses, protein structures, lipids, small molecules and atomic fragments.In 

the field of Fisheries, it has enabled the structural examination of fish pathogens as well as their 

histopathology on living things. In addition to the morphological differences of fish grown in 

different geographical areas, there are many studies on the effects of the experimental materials 

used in the experimentally studied animals, especially on the digestive system effects. In this 

study, the usage areas of the Transmissive Electron Microscope (TEM) in fishery studies were 

tried to be summarized. 

 

Keywords: Transmission electron Microscopy, Fisheries, TEM 
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GİRİŞ 

Geçirimli Elektron Mikroskobu (Transmission Electron Microscope, TEM) ultramikrotom 

cihazında elmas veya cam bıçaklar aracılığı ile alınan kesitlerin içinden geçirilen yüksek enerjili 

elektronların yansıtılması prensibi ile çalışan bir mikroskoptur. Elektronların ile preparat 

arasındaki etkileşimin sonucu oluşan görüntünün büyültülerek film tabakası veya kamera 

sensörü üzerine aktarılması ile elde edilen görüntüleme sistemidir. 

Geliştirilen bu yöntem sayesinde 50 ile 200000 kadar büyültülerek morfolojik elementel veya 

yapısal bilgilere sahip olunabilmektedir. TEM kullanımı yapılmak ve incelemek istenildiğine 

uygun fiksatifler, yöntemler ve cihazlar ile hazırlanmalıdır. İncelenecek olan materyal inceleme 

alanının çok küçük olması sebebi ile oldukça küçük ve uygun bölgeden alınmış olmalıdır. 

Alınacak olan kesitler 500 Å boyutlarında olduğundan özel boyalar ile boyanmalıdır. Taramalı 

Elektron Mikroskobu 3 nm civarında bir büyütmeye sahip olduğu için 400000 kat büyütmeye 

olanak sağlamaktadır Leica Mikrosysteme GmbH Wien 2005). 

Histolojide kullanılan ölçü birimleri aşağıda Tablo 1 ‘de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Histolojide kullanılan Uzunluk Ölçü Birimleri 

1 cm  10 mm  

1 mm  1000 µm 

1 µm 1000 nm 

1 nm 1000 tm 

1tm 1000 pm 

 

Elektron mikroskopta incelenen bir doku kesiti, uzun ve yorucu bir emek sonucu elde 

edilebilmektedir. Histoloji Embriyoloji Bilim disiplininde çalışan bir araştırıcı, böyle yorucu 

bir çalışma sonunda gerçeği yansıtmayan, iyi olmamış bir preparatla karşılaşmak istemez. Bu 

yüzden, sonucu müspet yönde etkileyecek hiçbir çabadan kaçınmamak gerekir. 

Elektron mikroskopta hücreleri incelemek için doku kesitlerinin hazırlanması ışık 

mikroskobundaki işlemlere benzerse de bazı noktalarda önemli farklılıklar vardır. Öncelikle 

doku parçaları çok daha küçük boyutta 3 alınmalıdır (1mm ) . Çünkü hücrelerin ince yapı 

düzeyinde korunması ve tespit edilmesi daha önemli olduğundan tespit solüsyonu ile çok hızlı 

bir şekilde etkileşime girmelidir. 

Elektron mikroskobunun yüksek rezolüsyon gücü nedeniyle postmortem değişiklikler 

kolaylıkla görülebileceğinden dokular taze olarak alınmalıdır. 

 

  

704



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

YÖNTEM 

Tem’de incelenecek olan kist örnekleri sırasıyla fiksasyon, dehidrasyon, sertleştirme, gömme, 

kesit alma ve boyama aşamalarından geçmesi gerekmektedir. 

Fiksasyon 

Elektron mikroskobu incelemesi için alınan kistler Millonig Fosfat Tamponu ile hazırlanmış, 

%5’lik Glutaraldehit Solusyonu içerisine konulacaktır. PH 7,4 olan %5’lik Glutaraldehit 

Solusyonunda 1 saat kadar bekletilen doku parçaları daha sonra içerisinde bir miktar %5’lik 

Glutaraldehit bulunan tabanı dişçi mumu ile kaplanmış, petri kutularına alınarak ve jilet 

yardımıyla yaklaşık 1 mm3 büyüklükte parçalara ayrılmalıdır. Doku parçaları daha sonra tekrar 

3 saat süreyle %5’lik Glutaraldehit Solusyonuna aktarılmalıdır. Bu solusyonda toplam 4 saat 

tespit edilecektir. Tespit işleminden sonra dokular Millioning Fosfat Tamponunda 10 dakika 

bekletilecek,  10 dakika sonunda dokular tekrar Millioning Fosfat Tamponuna alınıp 1 gece 

bırakılacaktır(Kuo, 2007; Glauert, 1975; Pease, 1960) 

Ertesi gün dokular Millioning Fosfat Tamponu ile hazırlanmış %1’lik Osmium Tetraoksit 

Solusyonu ile ikinci kez tespit edilmiştir. 

Dehidrasyon 

 İkinci tespitten sonra dokular tekrar Millioning Fofat Tamponu ile iki defa 10’ar dakika süreyle 

yıkanmış ve derecesi giderek artan alkol serilerinden geçirilerek dehidrate edilmiştir (Çizelge 

3.3.). 

Son %100’lük etil alkol safhasına kadar olan işlemler +4ºC’de buzdolabında sonraki işlemler 

ise oda ısısında yapılmıştır. 

Sertleştirme 

Dehidratasyondan sonra doku parçaları oda ısısında Propilen Oksitde 2 kez 15 dakika 

bekletilmiştir. Daha sonra propilen oksit ve gömme materyali rezinden oluşan karışıma 

alınmıştır. 

1 hacim propilen oksit + 1 hacim gömme materyali rezin ile 30 dakika 

1 hacim propilen oksit + 1 hacim gömme materyali rezin ile 30 dakika daldırılmıştır. 

Bu işlemlerden sonra doku parçaları, içerisinde yeni hazırlanmış gömme materyali (rezin) 

bulunan tüplere alınmıştır ve bir gece süreyle rotatorda (döndürücü) oda sıcaklığında 

karıştırılacaktır. 
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Gömme materyali: 

Araldit                  CY 212        20 ml 

Sertleştirici          HY 964         20 ml 

Hızlandırıcı          DY 064        0,6 ml 

Plastikleştirici-dibütil fitalat      1 ml 

Gömme 

Ertesi gün doku parçaları taze hazırlanmış gömme materyali kullanılarak BM kapsüllere 

gömülmüş ve 60ºC etüvde 48 saat süreyle polimerize edilmiştir. Daha sonra bloklar etüvden 

çıkarılarak soğumaya bırakılacaktır.  

Kesit alma, Boyama ve İnceleme Aşaması  

Bloklardan Reichert Ultracut S ultramikrotomuyla 500 Ao kalınlığında kesitler alınmıştır. 

Kesitler 200-300 gözenekli bakır gridlere toplandıktan sonra, %70’lik etil alkolde doymuş 

Uranil Asetat ve Reynolds’un Kurşun Sitrat Solusyonları ile boyanmıştır (Alvarez-Pellitero ve 

ark. 2002). Boyanan kesitler görüntüleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji Ana Bilim Dalında JEOL-JEM, 1400 Geçirimli Elektron Mikroskobu ile 

incelenecektir.  

Su Ürünleri alanında balık patojenlerinin yapısal incelemelerinin yanı sıra canlı üzerinde 

oluşturdukları patolojilerinin de histolojik olarak incelenmesine olanak sağlamıştır. Özellikle 

bakteri virüs, parazit, mantar ve diğer etmenlerin canlı doku ve hücreler üzerine etkileri üzerine 

çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca canlı üzerine nasıl ve nerede tutunduklarını incelemek için 

normal ışık mikroskobisin de farkedilemeyen patojen konak ilişkisini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca farklı coğrafik alanlarda yetişen balıkların morfolojik olarak farklılıklarının yanı sıra 

deneysel olarak çalışılan canlılardaki kullanılan deney materyallerin özellikle sindirim sitemi 

etkileri üzerine oldukça fazla sayıda çalışmalara bulunmaktadır.  

 

Tablo 2. Elektron Mikroskobisi Doku Takip Yöntemleri 

SOLUSYON SÜRE  (DAKİKA)  SICAKLIK (ºC) 

%50 Etil alkol   15   +4 

%70 Etil alkol   15   +4 

%86 Etil alkol   15   +4 

%96 Etil alkol   15   +4 

%100 Etil alkol   10   +4 

%100 Etil alkol   10   +4 

%100 Etil alkol   10 Oda ısısında 

Propilen oksit   15 Oda ısısında 

Propilen oksit   15 Oda ısısında 
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Hastalık Çalışmalarında TEM  

Balık Hastalıkları alanında yapılan çalışmalar, patojenler olan bakteri virüs mantar, parazit ve 

diğer etmenler olarak ayrılabilir. Bu kapsamda sunumda değerlendirilecek olan bölümler 

patojenlerden oluşmaktadır.  

 

 

Şekil 1 . Myxobolus ichkeulensis’in Farklı Mikroskop ve Yöntemler ile görüntülenmesi (Demirkale, 2013) 

 

Yetiştiricilik Çalışmalarında TEM 

Yetiştiricilik çalışmalarında Tem kullanımı genellikle besleme faaliyetleri sonucunda yeme 

eklenen katkı maddeleri veya farklı içerikli alternatif yem hammaddelerinin balıkların sindirim 

sistemi üzerine olan olumlu olumsuz etkilerinin ultrsütrüktürel olarak ortaya konulmasını 

amaçlamaktadır. Son yıllarda moleküler çalışmaların yanı sıra Tem çalışmaları da oldukça ön 

plana çıkmaktadır. Eski literatürler incelendiğinde yetiştiricilik çalışmalarında yem 

değerlendirme oranları ile ilgili yorumlar barsak florası veya yapısı üzerine değişimlere 

sebebiyet verdiği düşünülmektedir şeklinde yorumlara rastlamak mümkünken şu an itibari ile 

hem TE hem de moleküler çalışmalar ile yem değerlendirme oranlarındaki değişimler çok rahat 

bir şekilde desteklenmektedir. Özellikle barsak yüzeyinde bulunan goblet hücreleri ve diğer  

 

707



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

hücrelerin yüzeyinde bulunan mikrovillus sayıları ve uzunluklarında meydana gelen değişimler 

oldukça net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Gökkuşağı Alabalığı Barsaklarında Mikrovillus  yapıları 

 

 

Şekil 3. Gökkuşağı Alabalığı Barsaklarında Mikrovillus ve Goblet Hücreleri 
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Örnek alma ve doku Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Su Ürünlerinde TEM uygulamaların da incelenecek materyale göre dikkat edilmesi gerekli 

hususlar 

 Fiksatif 

 Soğuk zincir 

 Uygun koşullarda ve ekipmanlar ile doku takibi 

 Doku boyaması 

 Ön kesit esnasında doğru açılandırma 

 İnceleme 

 Tekrar inceleme gereksinimine karşı hazırlanmış preparatların ve dokuların  saklanması 

(Sağlam, 1977). 
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ÖZET 

Taramalı elektron Mikroskobu odaklanmış bir elektron demeti ile numune yüzeyini tarayarak 

görüntü elde eden bir elektron mikroskobu tipidir. Ticari olarak üretilmeye başladığı 1963 

yılından itibaren bir çok alanda kullanılmaya başlayan SEM biyolojik materyallerin 

incelenebilmesi için yeni yöntem ve cihazların geliştirilmesi ile biyolojik materyaller ile 

birlikte, su ürünleri alanında da aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Genel olarak canlı, 

organ veya organellerin morfolojik yapıları üzerine çalışılmasına rağmen son yıllarda özellikle 

katkı maddelerinin ve bu katkı maddelerinin yapmış olduğu organik ve inorganik bağları 

üzerinde ultrastrüktürel çalışmaları da kapsamaya başlamıştır. Yetiştiricilik çalışmalarında yem 

katkı maddesi olarak eklenmiş organik ve inorganik maddelerin yem içerisindeki maddeler ile 

veya sindirim sistemindeki asitler ile kurdukları bileşikler incelenebilmektedir. Bunun yanı sıra 

katkı maddeleri ile beslenmiş balıkların sindirim sitemi üzerine etkileri ultrastrüktürel olarak 

incelenmektedir. Balık Hastalıkları açısından  patojenlerin morfolojik özellikleri üzerine 

çalışmalar yoğunlaşmıştır. Özellikle parazitlerin tür tespitlerinin yapılabilmesi için ışık 

mikroskobisinde fark edilemeyen detaylar ayrıntıları ile birlikte incelenebilmektedir. Su 

ürünleri işleme teknolojisi alanında su ürünleri işleme fabrikalarında atık olarak çıkan 

ürünlerden elde edilen ürünlerin karakterizasyonu ve yarı veya tam işlenmiş tüketime hazır olan 

su ürünlerindeki bozulma oranlarının kas yapısı üzerine etkileri araştırılmaktadır. Temel 

bilimler alanında ise mikroskobik canlıların morfolojisleri ve bu canlıların taksonomik 

farklılıkları üzerine çalışmalar da yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Her farklı 

materyal için kullanılması gereken yöntemler değişiklik göstermektedir. Sem çalışmalarının ilk 

basamağı olan örnek alımı, uygun fiksatif kullanımı, uygun cihazlar ile kurutulması, örneklerin 

ışık mikroskobu altında staplara yerleştirilmesi ve metal ile kaplanmasına kadar bir çok farklı 

uygulamadan geçmektedir. Bu çalışmada Taramalı elektron mikroskobunun (SEM) su ürünleri 

çalışmalarında kullanım alanları özetlenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Taramalı Elektron Mikroskobu, SEM, Su Ürünleri. 
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USAGE OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPE IN AQUACULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The Scanning Electron Microscope is a type of electron microscope that obtains images by 

scanning the sample surface with a focused beam of electrons. SEM, which has been used in 

many areas since 1963, when it started to be produced commercially, has been actively used in 

the field of aquaculture, together with biological materials, with the development of new 

methods and devices for the examination of biological materials. Although it is generally 

studied on the morphological structures of living things, organs or organelles, in recent years, 

it has started to include ultrastructural studies especially on additives and their organic and 

inorganic bonds. In aquaculture studies, the compounds formed by organic and inorganic 

substances added as feed additives with the substances in the feed or the acids in the digestive 

system can be examined. In addition, the effects of fish fed with additives on the digestive 

system are investigated ultrastructurally. Studies have focused on the morphological features 

of pathogens in terms of Fish Diseases. In order to determine the species of parasites, details 

that cannot be noticed in light microscopy can be examined in detail. In the field of seafood 

processing technology, the characterization of products obtained from waste products in 

aquaculture processing plants and the effects of deterioration rates in semi- or fully-processed 

seafood ready for consumption on muscle structure are investigated. In the field of basic 

sciences, studies on the morphology of microscopic organisms and the taxonomic differences 

of these organisms have also started to be used intensively. The methods to be used for each 

different material vary. It goes through many different applications, from sampling, which is 

the first step of SEM studies, to the use of appropriate fixatives, to drying with appropriate 

devices, to placing the samples on staples under a light microscope and to coating them with 

metal. In this study, the usage areas of scanning electron microscopy (SEM) in aquaculture 

studies were tried to be summarized. 

 

Keywords: Scanning Electron Microscopy, SEM, Aquaculture 
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GİRİŞ 

Yetiştiricilik Çalışmalarında SEM 

Yetiştiricilik çalışmalarında SEM kullanımı genellikle yumurta, larva ve diğer bazı organellerin 

veya canlı üzerindeki morfolojik yapıların daha iyi anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Bunun 

yanı sıra besleme çalışmalarında özellikle birim alana düşen mikrovillus sayılarının tespit 

edilmesi ile sindirim ve emilim yüzeyleri üzerinde kullanılan katkı maddelerinin etkileri ortaya 

konulmaktadır. SEM ile yapılan bu çalışmalarda TEM’den farklı sonuçlar elde edilmektedir. 

Barsak morfolojisinden kaynaklanan bu durum TEM ve SEM ile desteklendiğinde daha uygun 

ve kabul edilebilir bilgiler saplamaktadır(şekil 1).  Ayrıca probiotik ve prebiotik çalışmalarında 

bakteri yerleşimi ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 1. Barsak mikrovillus yapısı 

 

Hastalık Çalışmalarında SEM 

Su ürünleri balık hastalıklarında SEM morfolojik özelliklerini daha ayrıntılı görme imkanı 

doğurduğu için sistematik çalışmalar ön plandadır. Özellikle parazitlerin dış morfolojileri 

taksonomik olarak oldukça önemli olması sebebi ile sıklıkla kullanılmaktadır (Felgenhauer 

(1987) . 

Parazitlerin genel görünümü ile özellikle anterior ve posterior kısımları sistematik olarak önem 

arz etmektedir(Şekil 2,3,4). 
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Şekil 2. Philometra spp genel görünüm 

 

 

Şekil 3. Philometra spp posterior kısım 
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Şekil 4. Philometra spp anterior kısım 

 

Bununla birlikte özellikle copepod türlerinin taksonomisinde sıklıkla kullanılmaktadır(Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Parazitik kopepodlardan Caligus ligusticus SEM görüntüleri (Demirkale ve ark, 2015) 
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Temel Bilimlerde SEM 

Özellikle zooplankton türlerinin, larval aşamada bulunan balıkların taksonomilerinde oldukça 

fazla bir şekilde kullanılmaktadır. Oldukça ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı sunması sebebi 

ile özellikle rotifer gibi zooplanktonların morfolojilerini daha iyi anlamamıza yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca farklı canlılardan atık ürün olarak elde edilen kitosan gibi biyopolimerlerin 

karakterizasyonunda kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 6. Malezya maseri larval gelişimi(Azfar-Ismail ve ark 2020) 

 

 

 

716



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

İşleme Çalışmalarında SEM 

İşleme çalışmalarında ise işlenmemiş, yarı işlenmiş ve işlenmiş ürünlerin dokusal sertlikleri 

üzerine yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Kas dokunun sertliği tüketimsel tercihleri 

oldukça etkilemektedir. Bu sebeple yapılan çalışmalarda sertlik testlerinin yanı sıra kas 

demetlerini oluşturan mikrofibriller arasındaki boşluklar ve fibrillerin kalınlıkları karşılaştırma 

aşamasında kullanılabilmektedir.  

 

 

Şekil 7. Alabalık Kas Dokusu 

 

Örnek alma ve doku Takibinde Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Su Ürünlerinde TEM uygulamaların da incelenecek materyale göre dikkat edilmesi gerekli 

hususlar 

 Fiksatif(Farklı dokular için farklı fiksatifler kullanılmalıdır) 

 Soğuk zincir(örneklerin korunması amacı ile eğer arazi koşullarında fikse etmek gerekli 

ise ve kullanılacak olan fiksatif in sıcaklık gereksinimi var ise soğuk zincir kullanılmalıdır.) 

 Uygun koşullarda ve ekipmanlar ile doku takibi(doku takibi özellikle elektron 

mikroskobisinde oldukça önemlidir. Uygun koşullarda ve ekipmanlar ile yapılmayan işlemler 

sonuçları olumsuz yönde etkilemektedir.) 

 Doku kurutma(biyolojik materyallerin kaplama yapılmadan önce mutlaka kurutulması 

gerekmektedir. Bu sebep ile ekipman kurallara uygun süreler içerisinde gerçekleştirilmelidir.  
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Bu yapılmaz ise doku veya canlıda büzüşmelere sebebiyet vereceğinden morfolojik yapıda ve 

görüntüleme de sorunlar oluşacaktır. 

 Stup’lara yerleştirme ve metal kaplama( incelenecek olan materyalin uygun açı ile 

yerleştirilmelidir. Bu işlem mümkün olduğunca mikroskop altında nemden uzak olacak şekilde 

el değmeden fırça ile yapılmalıdır. Gerektiğinde yeniden diseksiyon yapılıp yeniden kaplanıp 

incelemeye uygun açı ile yerleştirilmelidir.  

 İnceleme(inceleme esnasında teknikerin istekli, tecrübeli ve bilgili olması oldukça 

önemlidir. 

 Tekrar inceleme gereksinimine karşı hazırlanmış preparatların ve dokuların  

saklanması(nemsiz ortamlarda desikatörler içerisinde silikajel kullanımı oldukça önemlidir. 

Ayrıca elektrostatik olarak ta korunması gerekmektedir.) 
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ÖZET 

Konutlarda harcanan enerjinin büyük kısmı soğutma ve ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. 

Verimli bir ısıtma sisteminin en önemli bileşeni ısıl verimliliği yüksek bir radyatördür. Isıtma 

için sirkülasyon suyundan ortama verimli bir ısı transferi için uygun bir radyatör tasarımı 

oldukça önem teşkil eder. Anlık ısı transferi esas olarak radyatörün malzemesine ve 

geometrisine bağlıdır. Tüketiciler, uygun fiyatlı, kurulumu kolay ve verimli olması nedeniyle 

çelik panel radyatörleri sıklıkla tercih etmektedir. Bu yüzden yaygın olarak kullanılan panel 

radyatörlerin verimliliğinin çok küçük miktarlarda dahi artması, konut sayısı ve kullanılan 

panel sayısı düşünüldüğünde, önemli miktarda enerji tasarrufuna yol açar. Farklı üreticilere ait 

benzer boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış ve aynı yüzey kaplamasına sahip iki 

radyatörün ısıl güçleri paneller arasında kullanılan kanatçık sayısına göre değişmektedir. 

Üreticiler aynı kanatçık geometrisini kullanıp daha yüksek ısıl performans için kanat sayısını 

arttırıp aynı genişlik ve uzunlukta ancak daha kalın panel radyatörler üretir. Dolayısıyla birim 

yüzey alan için aynı kalınlıktaki panel radyatörlerin üreticileri farklı olsa da ısıl gücü 

birbirlerine yakındır. Bu çalışma üç farklı kanatçık geometrisinin pkkp- tip 22 bir radyatörün 

ısıl gücü üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Söz konusu kanatçık tiplerinin geleneksel tasarıma göre 

ne düzeyde sabit yüzey alanlı bir radyatörün ısıl performansına katkısı olduğu sayısal akışkanlar 

mekaniği teknikleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda geleneksel kanat tipine 

sahip radyatörün ısıl verimi %48,27 iken önerilen yeni kanatçık geometrilerine ait olanlar ise 

sırasıyla % 61,89, % 49,17 ve % 48,45’ dir. En iyi ısıl verime sahip kanat geometrisinin, T tipi 

olduğu bulunmuştur. 
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EFFECT OF RADIATOR BLADE GEOMETRY ON THERMAL EFFICIENCY 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAC 

Most of the energy consumed in houses is for cooling and heating purposes. An efficient 

radiator is an indispensable component of an efficient heating system. A proper radiator design 

is of great importance in heating for efficient heat transfer from the circulation liquid to the 

environment. The heat transfer rate is mainly concerned with the radiator's material and 

geometry. Consumers often prefer steel panel radiators because of affordable, easy to install, 

and efficient. Therefore, considering a large number of panel radiators in use, increasing the 

efficiency of panel radiators even in minimal amounts induces significant energy savings. The 

thermal power of different manufacturers' radiators of similar dimensions, made of the same 

material with the same surface coating, varies according to the number of fins between the 

panels. To increase the thermal performance, the manufacturers thicken the panels by adding 

fins while setting the width and length fixed. Therefore, different manufacturers' panel radiators 

of the same thickness for the unit surface area expose similar thermal power. This study focuses 

on the effect of three different fin geometries on a pccp type 22 radiator’s thermal power. The 

contribution of these fin types to the thermal performance of a radiator with a constant surface 

area has been compared to the conventional design via numerical fluid mechanics techniques. 

As a result of the analysis, the thermal efficiency of the radiator with conventional fin geometry 

is 48.27%, while those of the proposed new fin geometries are 61.89%, 49.17% and 48.45%, 

respectively. It is found that the first fin geometry with the best thermal efficiency was the T 

type. 

 

Keywords: Panel Radiator, Radiator, Thermal Efficiency, Fin Geometry 
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1.GİRİŞ 

Artan nüfus ve gelişen teknolojiyle beraber enerjiye olan ihtiyacımız günden güne artmaktadır. 

Enerji kullanım yüzdelerine bakıldığı zaman sanayiden ve ulaşımdan hemen sonra konutların 

geldiği bilinmektedir [1]. Bu sebeple konutlarda ısıtma sistemlerinin verimliliğinin arttırılması 

hem bireysel hem de toplumsal enerji verimliliği üstünde önemli bir rol oynayacaktır [2].  

 Enerjinin, sektörlere göre tüketimine bakıldığında, HVAC sistemlerinin Avrupa’da %30, 

ABD’de %50 ve Orta Doğuda %70’inden fazlasını kullanması, bu sistemlerin enerji 

tüketimindeki etkisini göstermektedir. [3] 

Ülkemizde, enerji tüketiminin yaklaşık %35’ini binalar kullanmakta ve birim alanı ısıtmak 

amacıyla AB ülkelerine göre 2-3 kat daha fazla enerji harcamaktadır [4]. Bu sebeple, konfordan 

ödün vermeden, konutlardaki enerji verimliliğinin artırılması için, ısıtmada yaygın olarak 

kullanılan panel radyatörlerin ısıl verimlerinin iyileştirilmesi iyi bir seçenektir. 

Panel radyatörler, içinde sıcak su sirkülasyonu sağlanan, düz ve dairesel olmayan boru tipi 

kesitlerden oluşan radyatörlerdir. Aracı akışkan görevini gören su, çevre havadan daha sıcak 

olması sebebiyle doğal taşınım ile ısı transferini gerçekleşir. Bir ısı yayıcı olan panel radyatörler 

çoğu konutlarda kullanılan ısı sistemlerinden biridir. Radyatör denmelerine rağmen panel 

radyatörler kompakt tasarımlarıyla ısı çıktılarının %80’ini doğal konveksiyonken sadece 

%20’sini radyasyondur. [5] Konvektörlerin radyatör ısı çıkışı ve ağırlığı üzerindeki etkileri, 

konvektör sac kalınlığı, konvektör yüksekliği, zıt konvektörler arasındaki boşluk, konvektör 

trapez yüksekliği ve konvektör uç yarıçapının etkisi, konveksiyon değiştiren parametrelerdir ve 

konvektörün sac kalınlığı ve yüksekliği arttıkça ısı transferi miktarı artmaktadır [6].  

Radyatör veriminin artırılması radyatörün yakın çevresinin termofiziksel özelliklerine de 

bağlıdır. Panel radyatörün arkasındaki duvarın yalıtımın kötü olması durumunda enerji 

verimliliği %5 azalırken,[7] parlak pürüzsüz bir yüzeye kıyasla pürüzlülüğü arttırılmış yüzey 

ısı transferini %26 oranında artırılabilmektedir [8].  Ancak radyatörünün önüne takılan bir taş 

panel, uzun sürede etkili bir yöntem değildir [9] 

Literatürde yer alan çalışmalarda sıcak su debisinin etkisi farklı araştırmalarda çalışılmıştır. 

Araştırmacılar tarafından, radyatörlerin radyatör tipi, çalışma sıcaklığı ve ısıtma sistemlerinin 

debisini ısı transfer katsayısı ve entropi üzerindeki etkileri ısıl incelenmiş, üç ayrı tip konvektör 

kullanılarak üç farklı sıcaklıklarda besleme suyu ve yine üç farklı akış hızları üzerinde 

hesaplamalar yapılmış sonuç olarak toplam ısı transfer katsayısı üzerindeki en önemli 

parametrenin debi olduğunu, entropi üretimi için ise en etkili parametrenin panel sayısı 

olduğunu bulmuşlardır [10]. Diğer bir araştırmada farklı giriş sıcaklıklarına ve farklı debilere 

sahip modern bir panel radyatörün düşük giriş suyu sıcaklıkları için geliştirilmesi üzerine  
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çalışma yapılmış ve optimum ısı ve debi belirlenip bunların sayısal analizleri hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği programı olan ansys üzerinde hesaplanmıştır. [11] 

Radyatörlerin üzerindeki hava akışı üzerindeki etkisini incelemek için hem hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği programı kullanılmış hem de parçacık görüntü hızı ölçümleriyle sayısal 

analizler yapılmıştır. Farklı boyutlardaki konvektörlerin radyatörler üzerindeki hava akış etkisi 

incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda konvektör boyutlarının değişmesiyle radyatörlerin 

üzerinde benzer akış koşulları oluştuğu dolayısıyla benzer konfor koşulları elde edileceği 

görülmüştür. [12] 

Türkiye’de panel radyatör tasarımları birbirlerine çok benzerdir bu sebeple ısıl verimleri 

birbirlerine çok yakın olmaktadır [13] 

 Araştırmacılar, termal verimliliği arttırmak için geliştirilen süpürgeliği olan modelin, radyatör 

performansı üzerinde geleneksel modele kıyasla %32 oranında arttırdığı [14] ve bir başka 

çalışmada geliştirdikleri süpürgeliğin toplam ısıl gücü geleneksel olana göre %34 daha fazla 

olduğunu göstermiş, geleneksel geometrilerin geliştirilmelerinin enerji verimliliği üzerindeki 

önemini göz önüne sermişlerdir. [15] 

Radyatörlerin ısı transfer miktarı radyatörün geometrisine ve tasarımına göre de değişiklik 

gösterebilir. Panel radyatörlere takılan kanatların konveksiyonla ısı transferini arttırdıkları 

kanıtlanmıştır [12]. Konvektör kanatları üstüne yapılan bir çalışmada daha az maliyetle daha 

fazla ısı çıktısı almanın yolları aranmış bunun için üç farklı yeni kanat modeli tasarlanıp 

geleneksel kanat modeliyle karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda üçgen kanat 

tasarımını geleneksel kanata göre %3.151 daha fazla ısı çıktısı yaydığı tespit edilmiştir. [16] 

Giriş ve çıkış suyu konumlarındaki değişikliğin, ısı transferine etkisi üzerine çalışmalar 

yapılmış ve 75/65°C için paralel bağlantılı radyatöre aynı taraftan su giriş ve çıkışı olduğu için 

suyun radyatörün kanallarına eşit olarak dağılamadığı fakat çapraz bağlantılı olan radyatörde, 

zıt yönlerden su giriş ve çıkışı olduğu için radyatör içindeki suyun daha eşit dağılabileceği ve 

daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilebileceği gösterilmiştir [17]. 

Bu çalışmada literatürden farklı olarak, optimum bir tasarım için genel olarak piyasada en çok 

tercih edilen panel-konvektör-konvektör-panel (PCCP- tip 22) radyatörleri baz alınmış ve 

geometrileri değiştirilen kanatçıklar ticari model kanatçık ile verimlilik analizleri yapılarak 

karşılaştırılmıştır. 

2.FİZİKSEL MODEL VE MALZEME DETAYLARI 

Genel olarak panel radyatörlerin yapısında su sirkülasyonunun devamlı olarak gerçekleştiği iki 

panel veya tek panelden oluşan, aralarına konvektör bağlantı yapılmış veya sadece panellerden 

oluşan yapılardır. Tesisata bağlanabilmesi veya bir konjuktörün takılabilmesi için dört  
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kenarında bağlantı parçaları bulunmaktadır. Panel radyatör bileşenleri Şekil 1’de 

detaylandırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan çalışmada panel radyatör türü olan PCCP (tip 22) yani panel-konvektör-konvektör-

panel kullanılmıştır. TS EN 442 standardına göre giriş sıcaklığı 75 °C ve çıkış sıcaklığı 65°C, 

dış panel uzunluğu 600 mm yüksekliği de 600 mm ve genişliği 130 mm olan dış kare ve dikey 

girintilere sahip bir panel seçilmiştir. Bağlantı şekli çapraz bağlantı olup bu bağlantı modeli üst 

taraftan giriş yapan suyun alt taraftan daha düşük sıcaklıkta peteği terk etmesidir. Paralel 

Bağlantı Radyatör Şekil 2’de Çapraz Bağlantı Radyatör Şekil 3 ‘te verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2 Panel Radyatör Elemanları 

Şekil 3 Paralel Bağlantı Radyatör               Şekil 4 Çapraz Bağlantı Radyatör 

724



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

Analizlerde Panel malzemesi, alüminyum sac ve panelin sac kalınlığı DIN EN10130 

standartlarına göre 1,2mm ve konvektör kalınlığı 0,5mm kabul edilmiştir [18]. Boru giriş çapı 

30 mm seçilmiş ve T tipi boru kullanılmış ve radyatör akışkanı için su tercih edilmiştir.  

Materyallerin termodinamik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Panelin ölçüleri yüksekliği 

600mm, uzunluğu 600 mm ve genişliği 130 mm olarak belirlenmiştir. Yine standartlara uygun  

olarak panel et kalınlığı 1,2 mm alınmıştır. Konvektör uzunluğu 490 mm, zıt konvektörler 

arasındaki boşluk 30 mm, konvektör kanat yüksekliği 50 mm, konvektör kanat et kalınlığı 

0,5mm konvektör iki kanat arası mesafe 26 mm, kanat taban açıklığı 13,74 mm, kanat ucu 13 

mm, zıt konvektör kanat tabanların ve su kanal açıklığı 9,6 mm ölçüleri analizlerde 

kullanılmıştır. 

 

Tablo 1 Bileşenlerin Termodinamik Özellikleri 

 

4.SINIR KOŞULLARI, SAYISAL ANALİZ VE TAHMİNLER 

PKKP (tip 22), uzunluğu ve yüksekliği 600 mm olan radyatörün, giriş sıcaklığı Tin=75 °C, çıkış 

sıcaklığı Tout=65 °C ve oda sıcaklığı Tr=20 °C DIN EN 442’ye göre kapasite değerleri, üst ve 

yan kapaklar ihmal edilerek hesaplanmıştır. Analizlerde kabul edilen sınır koşulları Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2 Analiz Sınır koşulları 

Kabullerle optimum hava tarafı ısı transfer katsayısı belirlenmiştir ve diğer sayısal analizler için 

kullanılmıştır.  

Panel içi akış türbülanslı olması ısı transferini artırmaktadır ve genellikle ısı transferinde istenen 

bir durumdur. Hesaplanan  Reynold sayısı değerlerine göre, Re<2300 ise laminer akış, 

2300<Re<4000 ise geçiş bölgesi akış, 4000<Re ise türbülanslı akıştır [19]. Kabul edilen kütle 

akış hızı Re denkleminden çekilerek hesap hesaplanabilir. Denklem 1‘de Reynold sayısı 

verilmiştir. 

Malzeme 

Türü 

Yoğunluk 

(kg/m³) 

Dinamik Viskozite 

(Pa-s) 

Isı İletkenliği 

(W/mK) 

Özgül Isı 

(J/kgK) 

Su 977,7 0,0004 0,6 4189,8 

Alüminyum 2719  202,4 871 

Giriş Kütlesel Akış Hızı 0,685 m/s 

Giriş Sıcaklık 75 °C 

Panel ve Konvektör Yüzey Isı Transfer Katsayısı 6.5 W / m² K 

Panel ve Konvektör Yüzey Ortam Sıcaklığı 20 º C 

Panel ve Konvektör Yüzey Termal Özellik Konveksiyon 
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𝑹𝒆 =
𝝆×𝒗×𝑫̇

𝝁
   (1) 

2300 =
999,1 × 𝑣 × 0,0013

0,3925 × 10−3
= 0,685 𝑚/𝑠 

Denklemde yer alan 𝜌 sıvı yoğunluğu [kg/m3], 𝑣 kütle akış hızı [m/s], 𝜇 kinematik viskozite 

ve  𝐷  boru çapını ifade etmektedir. 

Panel radyatörde hem ışınım hem de taşınım yoluyla ısı transferi olması beklenir. Panel 

radyatörler için ışınım etkisi ihmal edilebilir düzeyde olup, ısı transferinin sadece 

konveksiyonla olduğu kabul edilmiştir. Konveksiyonla birim zamanda transfer edilen ısı 

miktarını hesaplamak için Newton Soğuma Kanunu’nu kullanılabilir [21] 

�̇� = ℎ × 𝐴 × ∆𝑇                                                        (2) 

Denklem 2 de yer alan, ∆T sıcaklık farkları, A ısı transfer yüzeyi ve h ısı taşınım katsayısını 

ifade etmektedir. 

Akışkan giriş sıcaklığı, ısı transfer katsayısı, ortam sıcaklığı ve akışkan hızları ticari 

kullanımdaki sistemlerde genel olarak aynı veya çok benzerdir. Bu sebeple değişiklik yapılarak 

verim artışını sağlamanın en pratik yolu ısı transfer yüzey alanının artmaktır.  

 

 

5.KANAT ŞEKİLLERİ 

Kanatçık geometrisinin panel radyatör ısıl verimine etkisini gözlemlemek için üç farklı kanat 

tasarımı yapılmıştır. Kanat malzemesi, et kalınlığı, genişliği ve uzunluğu herhangi bir 

değişikliğe gidilmeden, kanat profillerinin kesit alanları değiştirilmiş ve ölçüler Tablo 3’te 

verilmiştir. Yeni kanat geometrisi tasarımı Kanat-1 Şekil 4’te, Kanat-2 Şekil 5’te, Kanat-3 Şekil 

6’da ve geleneksel kanat Şekil 7’de verilmiştir. 

Tablo 3 Kanat Profil Ölçüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanat Malzemesi Kanat Et Kalınlığı Kanat Genişliği Kanat Uzunluğu 

Alüminyum 0,5 mm 26 mm 50 mm 
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Şekil 5 Kanat 1 Geometrisi 

 

Şekil 6 Kanat 2 Geometrisi 

 

Şekil 7 Kanat 3 Geometrisi 

 

Şekil 8 Kanat 3 Geometrisi 
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Kanattan alabileceğimiz maksimum ısı transfer miktarı; 

𝑸𝒇𝒊𝒏𝒎𝒂𝒙 = 𝒉𝑨𝒇𝒊𝒏(𝑻𝒃 − 𝑻∞) (3) 

Denklemi ile bulunabilir [19]. Fakat kanatçık boyunca sıcaklık sürekli düşecek ve bu nedenle 

kanattan transfer edilen ısı miktarı daha az olacaktır. Sıcaklıktaki bu düşüşün ısı transferi 

üzerindeki etkisini hesap edebilmek için kanat verimi [20,21]; 

𝒏𝒇𝒊𝒏 =
𝑸𝒇𝒊𝒏

𝑸𝒇𝒊𝒏𝒎𝒂𝒙
 (4) 

Denklem 4’te yer alan Afin toplam yüzey alanı, Qfin kanattan çıkan gerçek ısı transfer hızı, Qmax 

kanattan çıkması istenen ideal ısı transfer hızıdır.  

Hava tarafı konvektif ısı transfer katsayısı 6,5 W/m2K olarak belirlenen kanat tasarımlarındaki 

sıcaklık dağılımları görünümleri her bir kanat için verilmiştir. 

 

Şekil 9 Kanat 1 Sıcaklık Dağılımı 

 

 

 

Şekil 10 Kanat 2 Sıcaklık Dağılımı 
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Şekil 11 Kanat 3 Sıcaklık Dağılımı 

 

 

 

Şekil 12 Kanat 4 Sıcaklık Dağılımı 

 

 

Her kanat şekli için Qfinmax değeri hesaplanmış ve programdan alınan Qfin değeri kullanılarak 

belirlenen verimleri Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4 Kanat Profilleri Isı Transferi ve Verim değerleri 

 

6.SONUÇ 

Yapılan analizler geleneksel kanat geometrisi dışında kullanılabilecek alternatif kanat 

geometrileri üstünde ısı transferi değerleri alınmış ve maksimum ısı transferi değerleri 

kullanılarak verimleri belirlenmiştir. 

Ticari olarak yaygın kullanıma sahip olan ticari tip kanat verimi %48.27, üç farklı geometride 

tasarlanan kanat geometrilerinin verimleri sırasıyla, %61.89, %49.17 ve %48.45 bulunmuştur. 

Geleneksel kanat yerine kullanılabilecek üç farklı geometri için, alanları aynıyken verimleri 

karşılaştırılmıştır ve en uygun modelin Kanat-1 olduğu gözlemlenmiştir. Kanat-1 T tipi bir 

kanat modeli olup verimi hem tasarlanan diğer kanatlardan hem de ticari tip kanattan daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Tasarlanan diğer kanat geometrilerinin verimlerinin geleneksel kanata yakın olduğu fakat bir 

en büyük değerden başlayarak bir sıralama yapmamız gerekirse Kanat-1’den sonra Kanat-2 

ardından Kanat-3 ve son olarak ticari tip kanatın geldiği belirlenmiştir. Ancak aralarındaki 

verim farkları herhangi bir üretim değişikliğine gidilmesini karşılayacak bir değer değildir. 

Verimde geleneksel kanat tipine göre yaklaşık %13.62’lik bir artış söz konusu olan Kanat-1, 

malzeme kullanımından, maliyetten e termal konfordan ödün vermeden ticari tip kanat tipi 

yerine kullanılabilecek en uygun geometri olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  

 Isı Transferi(Qfin) İdeal Isı Transferi(Qfinmax) Verim(nfin) Alan (m2) 

Geleneksel Kanat 131.34 272.06 48.27 0.02413 

Kanat-1 170.72 275.82 61.89 0.02446 

Kanat-2 144.85 294.55 49.17 0.02612 

Kanat3 136.088 282.49 48.45 0.02505 
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ABSTRACT 

In today's conditions as the impacts of climate change are observed intensively, it is vital 

importance to calculate the crop yield and to estimate it accurately. Because specifying the 

impact of climate change on agriculture will be a guideway for states to determine the measures 

that can be taken in terms of agriculture and food sector. A wide variety of plant growth 

simulation models have been developed to make yield estimations in mitigating vulnerability 

to climate change. The basis of these models is generally dependent on climate, plant and soil 

components. It is very important to be able to determine the sensitivity of such models to 

different climate parameters, particularly in line with climate change, to predict plant yield and 

to understand the modeling process. The aim of this study is to determine which climate 

parameters are more effective or more sensitive in wheat yield estimation with the LINTUL 

model. Moreover, for this purpose sensitivity analysis is made based on the climate parameters 

used as input in the model. In order to achieve this aim, firstly, the yield value obtained from a 

wheat plantation in Malkara District of Tekirdağ Province in the period of 2020-2021 was 

compared with the yield value obtained with the LINTUL model. Afterwards, 24 sensitivity 

analysis were performed for wheat yield estimation. These analysis have been conducted for 

many years in the form of increasing and decreasing the average, minimum and maximum 

temperatures up to 1, 2 and 3°C, increasing and decreasing the precipitation and solar radiation 

up to 10%, 20% and 30%. As a result, it was determined that the most sensitive parameter in 

the LINTUL model when estimating wheat yield was solar radiation. The highest efficiency 

value is obtained if the solar radiation is increased by 30%, and the lowest efficiency value is 

obtained if the solar radiation is reduced by 30%. 

 

Keywords: Sensitivity Analysis, LINTUL, Wheat, Thrace Region 
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LINTUL MODEL ile BUĞDAY VERİM TAHMİNİNDE İKLİM 

PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİME KARŞI HASSASİYETİN BELİRLENMESİ 

 

 

 

 

 

ÖZET 

İklim değişikliğinin etkilerinin yoğun bir şekilde gözlemlendiği günümüz koşullarında bitki 

veriminin hesaplanarak, doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi çok önemlidir. Çünkü iklim 

değişikliğinin tarıma etkisinin belirlenebilmesi, devletlerin tarım ve gıda sektörü açısından 

alınabilecek önlemleri belirleyebilmesi açısından yol gösterici olacaktır. İklim değişikliğine 

karşı hassasiyetin azaltılmasında verim tahminleri yapabilmek için çok çeşitli bitki gelişim 

simülasyon modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerin temeli genel olarak iklim, bitki, toprak 

bileşenlerine bağlıdır. Bu tür modellerin özellikle iklim değişikliği ile birlikte farklı iklim 

parametrelerine karşı hassasiyetlerini belirleyebilmek, bitki verimini tahmin etmek ve 

modelleme sürecini anlayabilmek açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, LINTUL 

model ile buğday verimi tahmininde hangi iklim parametrelerinin daha etkili ya da daha hassas 

olduğunu belirleyebilmektir. Ayrıca bunun için modelde girdi olarak kullanılan iklim 

parametrelerine karşı hassasiyet analizi yapmaktır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle 2020-2021 

döneminde Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde buğday ekili bir tarladan elde edilen verim değeri, 

LINTUL model ile elde edilen verim değeri ile karşılaştırılarak kalibre edilmiştir. Daha sonra 

ise buğday verim tahmininde 24 adet hassasiyet analizi yapılmıştır. Bu analizler uzun yıllar 

ortalama, minimum ve maksimum sıcaklıkların 1, 2 ve 3°C’ye kadar arttırılması ve azaltılması, 

yağışların ve güneş radyasyonunun %10, %20 ve %30’a kadar arttırılması ve azaltılması 

şeklinde uygulanmıştır. Sonuç olarak, buğday verim tahmini yapılırken LINTUL modelde en 

hassas parametrenin solar radyasyon olduğu belirlenmiştir. En yüksek verim değeri solar 

radyasyonunun %30 arttırılması halinde, en düşük verim değeri ise solar radyasyonunun %30 

azaltılması halinde elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hassasiyet Analizi, LINTUL, Buğday, Trakya Bölgesi 
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1. INTRODUCTION 

Climate change is a threat that should be dealt in the world. Determining the unknown effects 

of climate change and trying to protect itself from these effects by taking precautions against 

known effects has become the biggest goal. A wide variety of plant growth simulation models 

have been developed to make yield estimations in reducing the sensitivity of agricultural 

production against climate change. The basis of these models is generally dependent on climate, 

plant and soil components. With the climate change that we cannot control, it is very important 

first to estimate the change in climate parameters and then to reveal how it can affect the yield 

with the help of models. Investigating the sensitivities to different climatic parameters in yield 

prediction by the aid of plant growth simulation models is vital in terms of understanding the 

modelling process and doing prediction. 

According to the wheat bulletin published by the Ministry of Agriculture and Forestry of the 

Republic of Turkey in May 2022, global wheat production in the world in the 2021/22 

production season is forecasted to be 781 million tons with an increase of 1% compared to the 

previous year, and the consumption is foreseen 778 million tons with an increase of 1% 

compared to the previous year. According to the same report, wheat cultivation area in our 

country in 2021 is 67,4 million decares and total production is 17,7 million tons. 14,5 million 

tons of bread wheat was produced on 55,4 million decares of cultivation areas, and 3,2 million 

tons of durum wheat was produced on 12 million decares. The increase in agricultural 

commodity prices as a result of the ongoing conflicts between Russia and Ukraine, which are 

among the world's largest grain exporters, has increased concerns about potential food security 

risks, especially in import-dependent countries in Near East Asia and Africa (Anonymous 

2022a). Thrace Region, on the other hand, is one of our most important regions that contribute 

to wheat production in Turkey. Therefore, when unpredictable situations arise with climate 

change, it will be a guide for model users to determine how climate parameters affect the 

modelling process in order to accurately predict wheat yield, which has an important place in 

agriculture and food sector. 

Models are good tools to test how much the meteorological parameters affect the wheat yield, 

within which limits. Sensitivity analyses are calculations made to understand how plants 

respond to meteorological changes (Konukcu et al. 2019). In particular, changes in temperature, 

precipitation and radiation are the most important variables affecting the phenological stages of 

the plant (Mearns et al. 1992, Çaldağ 2009, Deveci 2015, Çaylak 2015, Konukcu et al. 2019). 

The LINTUL Model used in this study has been applied to different plants by many users in 

Turkey and around the world (Kooman et al. 1995, Haren et al. 1998, Haverkort et al. 2004,  
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Wiertsema 2015, Haverkort et al. 2015, Machakaire et al. 2016, Volta et al. 2016, Van, Euzi et 

al. 2018, Yagiz et al. 2020). 

In this study, sensitivity analysis was performed against the long-term average minimum 

temperature, long-term average maximum temperature, long-term precipitation and solar 

radiation values in order to determine which climate parameters are more effective or more 

sensitive in wheat yield estimation with the LINTUL model. According to these analyses, the 

model users were informed about which parameter is more effective or sensitive in wheat yield 

estimation with the LINTUL model. 

 

2. MATERIALS 

Research Area 

The research area is a farmer's field with a land register area of 20410,52 m2, located in the 

Camiatik District of Malkara Town of Tekirdağ Province in Thrace Region, on block 393, 

parcel 19. The location of the research area is shown in Figure 1. 

Figure 1. Research Area 
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Climate of the Research Area 

The long term climate data of the research area are shown in Table 1. According to the long 

term meteorological data of the research area (1940-2021), the annual average temperature 

value is 14,1 ºC. In terms of monthly temperature averages, the coldest month is January with 

4,8 ºC, and the hottest month is August with 23,8 ºC. The total annual precipitation is 583,5 

mm. 

 

Table 1. Long-term averages of climate values of the research area (1940–2021) (Anonymous 2022b) 

Months 

Average 

Temperature 

(°C) 

Average 

Hıghest 

Temperature 

(°C) 

Average 

Lowest 

Temperature 

(°C) 

Average 

radiation 

time (hour) 

Average 

rainy 

days 

number 

Average 

Monthly 

Total Rainfall 

Amount (mm) 

January 4,8 8,1 2,0 2,7 10,76 69,5 

February 5,5 9,0 2,5 3,3 10,35 54,6 

March 7,3 11,1 4,1 4,2 11,65 53,9 

April 11,7 15,7 8,1 5,8 8,24 41,1 

May 16,7 20,6 12,7 7,3 8,41 37,6 

June 21,1 25,3 16,7 8,6 7,82 38,7 

July 23,7 28,0 19,0 9,4 3,24 24,2 

August 23,8 28,2 19,4 8,5 1,59 15,4 

September 20,2 24,5 16,1 6,8 5,35 33,4 

October 15,6 19,5 12,1 4,6 9,41 61,4 

November 11,3 14,8 8,1 3,2 8,88 73,2 

December 7,2 10,4 4,3 2,5 11,12 80,5 

Annual 14,1 17,9 10,4 5,6 96,80 583,5 

 

Soil Properties of the Research Area 

Soil texture, organic matter, pH, salt and lime contents were determined in Agricultural 

Analysis Laboratory of Tekirdağ Commodity Exchange, and the results are presented in Table 

2. 

Table 2. Some important soil physical and chemical properties of the research area 

Soil Properties Depth (0-30cm) 

Organic matter (%) 2,07 

pH 7,59 

Salt (%) 0,05 

Lime (%) 3,11 

Textural class Clay loam 

Texture 

Clay (%) 34,464 

Silt (%) 43,784 

Sand (%) 21,752 
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Features of Wheat Plant 

In the research area, the wheat was planted on 05.11.2020 and harvested on 01.07.2021. Seed 

sowing was done with seeder. The cultivated wheat variety is Enola, a bread wheat variety. 

Yield Prediction Model: LINTUL 

The model used in this study to predict wheat yield is the LINTUL Model, which is a simple 

plant growth model developed by Wageningen University. Model inputs are meteorological 

data (minimum and maximum temperature (oC), precipitation (mm), solar radiation (Mj/m2)), 

evapotranspiration (ETP), planting month-day, harvest month-day, planting depth (mm), 

rooting depth (cm), soil texture (% clay and silt), soil dry matter product (%), irrigation (%), 

harvest index (%), sprout growth rate (mm/degree day), degree days emergence-100 % crop 

cover, LUE (all radiation) (g/MJ light intercepted), minimum temperature photosynthesis (oC), 

minimum temperature optimal photosynthesis (oC), maximum temperature photosynthesis (oC), 

maximum temperature optimal photosynthesis (oC) values. Model outputs are growing period 

(days), days between planting and emergence, days between emergence and 100% ground 

cover, days between 100% ground cover and harvest, dry matter grain yield (ton DM/ha), fresh 

product yield (tonne/ ha), water limited DM grain yield (ton DM/ha), water limited fresh 

product yield (tonne/ha), soil field capacity (mm water/m soil), irrigation point (mm water/m 

soil), precipitation between planting and harvest, ETP between planting and harvest, 

accumulated precipitation deficit (mm) new, soil water reserve (mm), irrigation need (mm), 

with water balance. 

 

3. METHODS 

In order to determine which climate parameters are more effective or more sensitive in 

estimating wheat yield with the LINTUL model, sensitivity analysis is performed against the 

climate parameters used as input in the model, first of all, the yield value obtained from a field 

planted with wheat in the Malkara District of Tekirdağ Province in the 2020-2021 period was 

determined by the LINTUL model. It was calibrated by comparing to the yield value obtained. 

Measured and simulated values were evaluated with RMSE (Root Mean Square Error), MAE 

(Mean Absolute Error) and MAPE (Mean Absolute Percentage Error) statistical tests (Equation 

1, Equation 2, Equation 3). In Equations 1, 2 and 3, Oi is the observed value, Pi is the prediction 

value, and n is the number of measurements.  
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RMSE= √
∑ (Oi−Pi)2n

i=1

n
        Equation 1 

 

MAE=
∑ |Oi−Pi|n

i=1

n
        Equation 2 

 

MAPE= 100 ∗
1

n
∗ ∑ |

Oi−Pi

Oi
|n

i=1       Equation 3 

 

At the stage of sensitivity analysis, 24 sensitivity analyses were performed in wheat yield 

estimation. These analyses have been applied by increasing and decreasing the long term 

average, minimum and maximum temperatures up to 1, 2 and 3°C, and increasing and 

decreasing the precipitation and solar radiation up to 10%, 20% and 30%. Tmin is the minimum 

temperature, Tmax is the maximum temperature, R is solar radiation, and P is precipitation. For 

example, Tmin+1 is expressed as increasing the minimum temperature by 1 oC, Tmax-1 means 

decreasing maximum temperature by 1 oC, P+20% is expressed increasing precipitation by 

20%, and R-20% is expressed reducing solar radiation by 20%. While only one parameter was 

changed, the other parameters were kept constant at the values in the climate values used in the 

2020-2021 period and the amount of variation in the yield values against the increase and 

decrease in the climate parameters were calculated. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Evaluation of the Model 

The wheat yield value for the period of 2020-2021 obtained from the farmer’s field in the 

research area was 645 kg/da. The simulated value with the LINTUL Model was found to be 

660 kg/da. When statistical evaluations were made for the measured and simulated values, 

RMSE (15), MAE (15) and MAPE (2,3%) values were obtained. The measured and simulated 

values are very close to each other and statistically significant. 

Sensitivity Analysis Results 

The calculated deviation in the wheat yield against the variation in the climate parameters were 

presented in Figure 2. When Figure 2 is evaluated in general, the highest wheat yield (30%) 

was obtained when the solar radiation was increased by 30%, and the lowest yield value (29%) 

was obtained when the solar radiation was decreased by 30%. Wheat yield increases when 

minimum temperature, maximum temperature, solar radiation and precipitation increase,  
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similarly, it decreases when minimum temperature, maximum temperature, solar radiation and 

precipitation decrease. 

 

 

Figure 2. Deviation as a result of sensitivity analysis in the wheat yield against climate parameters (%) 

 

Sensitivity analysis results for the deviation in the minimum temperature, maximum 

temperature, precipitation and radiation were given in Figure 3, 4, 5 and 6, respectively. In 

Figure 3, when the minimum temperature increased by 1, 2 and 3 oC, the yield increased by 3%, 

11% and 14%, respectively whereas the yield decreased by 5%, 9%, and 11% when the 

minimum temperature decreased by 1, 2 and 3 oC (Figure 3). Similar results were also presented 

by Konukcu et al. (2019) using the AquaCrop Model, where the yield changed regularly with 

the temperature deviation. 

 

 

Figure 3. Sensitivity analysis results for the deviation in the minimum temperature against the wheat yield. 

 

 

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

T
em

p
er

a
tu

re
(°

C
)

Deviation (%)

Minimum Temperature (°C)

LINTUL

740



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

 

When the maximum temperature increased by 1, 2, 3 oC, the yield increased by 6%, 9% and 

13%, respectively whereas the yield decreased by 3%, 8%, and 11% when the minimum 

temperature decreased by 1, 2 and 3 oC (Figure 4). 

When the minimum temperature and maximum temperature changes were evaluated together, 

yield increases of up to 15% occur when the temperature was increased by 1, 2 and 3 oC, while 

yield decreases of up to 11% were observed when the temperature was decreased by 1, 2 and 3 

oC (Figure 3, Figure 4). 

 

 

Figure 4. Sensitivity analysis results for the deviation in the maximum temperature against the wheat yield. 

 

When the precipitation increased by %10, %20 and  %30, the yield increased by %6, %9 and 

%14, respectively whereas the yield decreased by %3, %9 and %17 when the minimum 

temperature decreased by %10, %20 and %30, respectively (Figure 4). In the LINTUL Model, 

the yield increases with the increase in precipitation, and the yield decreases with the decrease 

in precipitation, which means that it is adversely affected. In the study conducted by Konukcu 

et al. in 2019, similar results were observed in the AquaCrop Model. In the same study, another 

similar result with the AquaCrop Model was that the decrease in precipitation compared to the 

increase was more effective in yield as expected. 
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Figure 5. Sensitivity analysis results for the deviation in the precipitation against the wheat yield. 

 

The most sensitive parameter in the LINTUL Model is solar radiation as seen in Figure 6. 

Increasing the radiation by 10%, 20% by 30% resulted in an 11%, 18%, and 30% increase in 

wheat yield, respectively, and a decrease of 10%, 20%, and 30% in solar radiation resulted in a 

9%, 20%, 29% decrease in wheat yield. Therefore, while the decrease in solar radiation affected 

the yield negatively, the increase in solar radiation contributed positively to the yield. The 

reason why it seems to be a more effective parameter than precipitation can be explained as 

follows. The average precipitation and temperature values in the Thrace region are close to the 

optimum precipitation and temperature demands of the wheat plant. For this reason, the losses 

caused by the increase and decrease in the temperature up to 3 oC and up to 30% in the 

precipitation were limited. Radiation values, which directly affect the amount of 

photosynthesis, were more effective in increasing or decreasing the yield under the temperature 

and precipitation conditions close to the optimum level. 

 

 

Figure 6. Sensitivity analysis results for the deviation in the radiation against the wheat yield. 
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Minimum sıcaklığın 3oC’ye kadar artırılmasında %14’e varan verim artışı, minimum sıcaklığın 

3oC’ye kadar azaltılmasında ise %11 verim azalışı, maksimum sıcaklığın 3oC’ye kadar 

arttırılmasında %15’e varan verim artışı, maksimum sıcaklığın 3oC’ye kadar azaltılmasında ise 

%11 verim azalışı, yağışın %30 artması halinde %14’e varan verim artışı, yağışın %30 azalması 

halinde ise %17’ye varan verim azalışı, güneş radyasyonunun %30 artması halinde %30 verim 

artışları, güneş radyasyonunun %30 azalması halinde ise %29’a varan verim azalışları 

oluşmuştur. 

 

5. CONCLUSION 

Sensitivity analyses were evaluated in order to determine which of the climate parameters is 

more sensitive in making wheat yield estimation with the LINTUL Model. 

In Thrace conditions, the most sensitive climate parameter affecting the yield in the LINTUL 

Model was solar radiation, followed by precipitation. Maximum and minimum temperature 

parameters, producing similar results, were not so sensitive as solar radiation and precipitation. 

When both the most effective parameters (solar radiation and precipitation) and the other two 

less effective parameters (minimum temperature and maximum temperature) are evaluated 

within themselves, an increase in each parameter causes yield increases, and a decrease in each 

parameter causes yield decreases. 

The highest wheat yield value (30%) was obtained when the solar radiation was increased by 

30%, and the lowest yield value (29%) was obtained when the solar radiation was reduced by 

30%. 

However, meeting the water demand, which is expected to increase in parallel with the increase 

in photosynthesis due to radiation, is of key importance. 

Another important point is that the maximum temperature value, the heat stress and water 

requirement in the plants should be studied more in detail.  
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ÖZET 

Birbirine karışmayan aynı fazdaki akışkanların ayrıştırılması mühendislikte sıkça karşılaşılan 

zorluklardan biridir. Özellikle hareketli parçası olan makinaların yağlama ve soğutma gibi 

temel ihtiyaçları gereğiyle bu tipteki karışım akışları ile çokça karşılaşılmaktadır. Çok bileşenli 

karışım akışlarının ayrıştırılmasında iki temel özellikten faydalanılır. Bunlar; akışkanın 

yoğunluğu ve viskozitesidir. Yoğunluk farkı ve viskozite farkı ile akışkan ayrıştırılması 

uygulamalarına literatürde rastlanmaktadır. Gerek yerçekimi kuvveti, gerekse merkezkaç 

kuvvetlerinin tetiklediği akışlarda, bileşen akışkanların ayrıştırılması yoğunluk farkı ile 

katmanlı bir hacmin elde edilmesi ve sonrasında bu katmanların mekanik olarak ayrılması 

prensibine dayanmaktadır. Durgun ya da çok düşük hızlarda (low Reynolds) hareketin oluştuğu 

yerde yoğunluk farkı kullanılarak akışkanların ayrıştırılması anlamlı iken, akış hızının arttığı 

ve buna paralel türbülanslı durumlarda viskozitenin de akış davranışında etkin hale geldiği 

durumlarda viskozite farkından da yararlanılabileceği düşünülmektedir. Hidrolik hatlarda farklı 

bileşenlere sahip akışların karıştırılması için kullanılan statik mikser uygulamaları ile 

bileşenlerin düzgün bir şekilde karıştırılması sağlanmaktadır. Bu uygulamada herhangi bir 

hareketli makina parçası kullanılmadan akışın üzerindeki momentumdan faydalanarak 

karıştırma işlemi sağlanır. Bu uygulamalar gerek karıştırma işleminin tamamının 

sağlanmasında gerekse asıl karıştırma sürecinin veriminin artırılması için kullanılabilmektedir. 

Aynı fikirle çok bileşenli akışlarda bileşenlerin ayrıştırılması işlemi için statik bir ayrıştırıcı 

kullanılabileceği, bu ayrıştırıcının istersek tüm ayrışma işleminin tamamlanması için istersek 

de konvansiyonel ayrıştırıcılardan önce ayrıştırma veriminin artırılması için tercih edilebileceği 

düşünülmektedir. Statik bir ayrıştırma aracının geliştirilmesi için araç üzerindeki 

parametrelerin ayrıştırmaya olan etkisinin araştırılması gerekmektedir. Bir akış olayının 

incelenmesi için literatürde en sık kullanılan uygulama sayısal model ile araştırma yapılmasıdır. 

Bu çalışmada çok bileşenli akışların statik metotla ayrılmasını sağlayacak bir kanal yapısının 

geometrik ve bileşen fraksiyonu parametrelerinin etkileri hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

uygulamaları kullanılarak sayısal model üzerinde incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çift Fazlı Akış, Kanal İçi Akış, Separasyon, CFD 
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NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RİBBET STRUCTURES ON 

FLUID SEPARATION IN A MULTI-COMPONENT FLOW 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Separation of immiscible fluids in the same phase is one of the most common engineering 

challenges. This type of mixing flow is frequently encountered at machines with moving parts 

due to the basic needs of lubrication and cooling. Two main features are utilized in the 

separation of multicomponent mixture streams. Density and viscosity of the fluid. Fluid 

separation applications with density difference and viscosity difference are encountered in the 

literature. In flows affected by both gravitational and centrifugal forces, the separation of 

component fluids is based on the principle of obtaining a segregated flow with density 

difference and then mechanically separating these layers. While it is meaningful to separate the 

fluids by using the density difference where the motion occurs at stagnant or very low velocities 

(low Reynolds), it is thought that the viscosity difference can also be used in cases where the 

flow velocity increases and turbulent flow occurs and the viscosity becomes effective in the 

flow behavior. Components are mixed properly with static mixer applications used for mixing 

flows with different components in hydraulic lines. In this application, the mixing process is 

provided by making use of the momentum on the flow without using any moving machine parts. 

These applications can be used both to provide the entire mixing process and to increase the 

efficiency of the actual mixing process. With the same idea, it is thought that a static separator 

can be used for the separation of components in multi-component flows, and this separator can 

be preferred if we want to complete the entire separation process or to increase the separation 

efficiency before conventional separators. In order to develop a static separation device, it is 

necessary to investigate the effect of parameters on the separator. The most frequently used 

application in the literature for the analysis of a flow phenomenon is research with a numerical 

model. In this study, the effects of the geometrical and component fraction parameters of a 

channel structure that will enable the separation of multi-component flows with the static 

method were investigated on a numerical model using computational fluid dynamics 

applications. 

 

Keywords:  Two Phase Flow, In-Channel Flow, Separation, CFD  
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1. GİRİŞ 

Farklı türde aynı fazdaki akışkanların ayrıştırılması mühendislikte sıkça karşılaşılan önemli 

zorluklardan biridir. Özellikle hareketli parçası olan makinaların yağlama ve soğutma gibi 

temel ihtiyaçları gereğiyle bu tipteki karışım akışları ile çokça karşılaşılmaktadır [1]. Bu akışları 

oluşturan baz akışkanların ayrıştırılarak yeniden kullanımı önemli bir ihtiyaçtır.  

Çok bileşenli karışım akışlarının ayrıştırılmasında temel faydalanılan özellik yoğunluk farkıdır. 

Yoğunluk farkı ile akışkan ayrıştırılması uygulamalarına literatürde sıkça rastlanmaktadır 

[2][3][4]. Gerek yerçekimi kuvveti, gerekse merkezkaç kuvvetlerinin tetiklediği akışlarda, 

bileşen akışkanların ayrıştırılması yoğunluk farkı ile katmanlı bir hacmin elde edilmesi ve 

sonrasında bu katmanların mekanik olarak ayrılması prensibine dayanmaktadır [5][6].  

Durgun ya da çok düşük hızlarda hareketin oluştuğu yerde yoğunluk farkı kullanılarak 

akışkanların ayrıştırılması anlamlı iken, akış hızının arttığı ve buna paralel türbülanslı 

durumlarda viskozitenin de akış davranışında etkin hale geldiği durumlarda viskozite farkından 

da yararlanabileceği düşünülmektedir.  

Hidrolik hatlarda farklı bileşenlere sahip akışların karıştırılması için kullanılan statik mikser 

uygulamaları ile bileşenlerin düzgün bir şekilde karıştırılması sağlanmaktadır. Bu uygulamada 

herhangi bir hareketli makina parçası kullanılmadan akışın üzerindeki momentumdan 

faydalanılarak karıştırma işlemi sağlanır. Bu uygulamalar gerek karıştırma işleminin tamamının 

sağlanmasında gerekse asıl karıştırma sürecinin veriminin artırılması için kullanılabilmektedir 

[7][8]. Aynı fikirle çok bileşenli akışlarda bileşenlerin ayrıştırılması işlemi için statik bir 

ayrıştırıcı kullanılabileceği, bu ayrıştırıcının istersek tüm ayrışma işleminin tamamlanması için 

istersek de konvansiyonel ayrıştırıcılardan önce ayrıştırma veriminin artırılması için tercih 

edilebileceği düşünülmektedir.  

Statik bir ayrıştırma aracının geliştirilmesi için araç üzerindeki parametrelerin ayrıştırmaya olan 

etkisinin araştırılması gerekmektedir. Bir akış olayının incelenmesi için literatürde en sık 

kullanılan uygulama sayısal model ile araştırma yapılmasıdır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

uygulamaları kullanılarak sayısal model üzerinde araştırmaların sağlanması tercih edilmiştir.  

Bu çalışmada sabit bir hidrolik çap, çıkıntı yüksekliği, çıkıntı genişliği ve çıkıntılar arası 

mesafenin tercih edildiği tek bir ayrıştırma kanal geometrisinde farklı akışkan derişimlerinin ve 

akış hızlarının pasif ayrıştırmada etkisi incelenmiştir. Ayrıştırma etkisi kanalın geliştirilen 

bölgesi öncesi ve sonrasında her bir hücredeki akışkan derişimlerinin elde edilmesi ve bu 

derişimdeki hücre adetlerinin histogram grafiği ile eldesiyle araştırılmıştır. 
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2. MATEMATİK MODEL 

Çalışmada akış üç boyutlu, zamana bağlı, sıkıştırılamaz ve türbülanslı olarak tanımlanmıştır. 

Bu şartlarda akışı modelleyen yönetici denklemler süreklilik ve momentum korunumu denklem 

1 ve 2’de verilmiştir.  

                                                                                                                                (1) 

                                                           (2) 

 Akıştaki türbülansın modellenmesi için “Gerçeklenebilir k-𝜺 türbülans modeli” tercih 

edilmiştir. Çok bileşenli akışı modellemek için Euler çok fazlı akış modellerinden “Volume of 

Fluid (VOF)” modeli kullanılmıştır. Çözümler ticari bir kod olan STAR-CCM+ paket programı 

ile gerçekleştirilmiştir.  

 

3. SAYISAL MODEL 

GEOMETRİ   

Akış probleminin sayısal olarak modellenmesi için iki farklı akışkan sabit hidrolik çaplı 

bağımsız girişlerden kanal içerisinde alınması sağlanmıştır. İki akışkan Şekil 1’de ayrıntıları 

verilmiş olan kanal yapısı içerisinde karıştırma bölgesinde statik bir mikser yardımı ile 

karıştırılmıştır. Karışım akışkan ayrıştırma bölgesinden geçirilerek kanaldan çıkışı 

sağlanmaktadır.  

 

Şekil 1 Çözüm hacmi ve çalışma bölgeleri 
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ÇÖZÜM AĞI   

Akış hacminin hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotları ile çözülebilmesi için hexahedral 

çözüm  elemanları ile bir çözüm ağı oluşturulmuştur. Çözüm ağı ayrıntıları Şekil 2’de 

gösterilmiştir.  

Çözüm ağının kalitesinin çözüm sonucuna etkisinin minimize edilmesi için farklı çözünürlükte 

çözüm ağları elde edilmiştir. Bu çözüm ağları içerisinden sonucu en az şekilde değiştirirken en 

az sayıda çözüm elemanı sayısına sahip olan model tercih edilmiştir. Bu şekliyle toplamda 1.8 

milyon adet çözüm elemanına sahip çözüm ağı modeli tercih edilmiştir.  

 

Şekil 2 Hesaplamalarda kullanılan çözüm ağı 

 

SINIR ŞARTLARI 

Çalışmada Şekil 3’de gösterildiği gibi çıkıntı yüksekliği ve çıkıntılar arası mesafeler sabit 

olarak kabul edilmiştir.  

 

 

Şekil 3 Ayrıştırma bölgesi çıkıntı geometrik boyutları 

 

Hidrolik çap (Dh) 50 mm, çıkıntı yüksekliği ile çıkıntı genişliği (h)  ve çıkıntılar arası mesafe 

(s) 5 mm olarak alınmıştır.  Çözüm hacminin giriş yüzeyleri hız girişi, çıkış yüzeyi basınç çıkışı  
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sınır şartları ile belirlenmiştir. Diğer tüm yüzeyler kaymama şartını sağlayan duvar sınır şartı 

olarak kullanılmıştır. Çalışmada tek bir geometride farklı hacimsel derişimler ve farklı akış 

Reynolds sayıları analiz edilmiştir. Özellikle akışın iki farklı akışkandan oluşması ile ortak bir 

yoğunluk ve ortak bir viskozite tayini ile Reynolds sayısının hesaplanması gerekmiştir.  

 

Re mix mix

mix

V Dh




           (3) 

1 2

1 2

( ) ( (1 ))

( ) ( (1 ))

mix

mix

VF VF

VF VF

  

  

    

              (4) 

 

Denklem 3 ‘de karışımın Reynolds sayısının hesaplanması, denklem 4’de karışımın yoğunluk 

ve viskozitesinin hesabı belirtilmiştir.  

Çalışmada analizleri gerçekleştirilen uygulamaların hacimsel derişim ve Reynolds sayıları 

Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1 Çalışmada analizi yapılan uygulamalar 

 Hacimsel Derişim (VF)  Reynolds Sayısı 

Uygulama 01 0.3 1250 

Uygulama 02 0.3 2500 

Uygulama 03 0.3 5000 

Uygulama 04 0.6 1250 

Uygulama 05 0.6 2500 

Uygulama 06 0.6 5000 

Uygulama 07 0.9 1250 

Uygulama 08 0.9 2500 

Uygulama 09 0.9 5000 

  

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME 

Çalışmada kanalın ayrıştırma bölgesi öncesi ve sonrasında eşit boyutlarda küp şeklinde seçilen 

hacim bölgelerindeki hücrelerin her birinin hacimsel derişim değerleri incelenmiştir. Aynı 

hacimsel derişim değeri gösteren hücrelerin sayıları kayıt altına alınmış ve Şekil 4’de gösterilen 

histogram grafikleri ile görsellenmiştir.  
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Şekil 4 Uygulama 01, 03, 07 ve 09 için giriş ve çıkış inceleme hacimlerindeki eş hacimsel derişim hücre 

sayılarının histogram grafikleri 

 

Uygulama 01 yapılan analizler içerisindeki en düşük hacimsel derişim ve en düşük Reynolds 

sayısına sahip olan uygulamadır. Uygulama 03 ise en düşük hacimsel fraksiyonda en yüksek 

Reynolds sayısına sahip uygulamadır. Bu iki uygulama sonuçları incelendiğinde Reynolds 

sayısının artışının pasif ayrıştırmaya olumlu katkı sağlayan bir faktör olduğu görülmüştür. 

Uygulama 07 en yüksek hacimsel derişim ve en düşük Reynolds sayısına sahip, Uygulama  09 

ise en yüksek hacimsel derişim ve en yüksek Reynolds sayısına sahip uygulamalardır. Tüm 

uygulamalar incelendiğinde ise hacimsel derişimin artışının pasif ayrıştırma için olumsuz katkı 

sağladığı anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak pasif ayrıştırma için kullanılması hedeflenen statik seperatörün düşük hacimsel 

derişimlerde mümkün olabileceği, yüksek derişimlerde ise pasif ayrıştırma için uygun 

görülmediği anlaşılmıştır. Ayrıca pasif bir ayrıştırma da akış hızlarının mümkün olduğunca 

yüksek olması ve akışın türbülanslı olarak tutulmasının fayda sağlayacağı görülmüştür. İleri 

çalışmalarda farklı kanal kesitleri ve ayrıştırma yüzey özelliklerinin araştırılmasının önemli 

olduğu söylenmektedir.  
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ABSTRACT 

Plants require soil conditions that favor growth and a wide range of nutrients. Neither mineral 

nor organic inputs alone can provide both of these. For these reasons’ science must support 

Integrated Logical Fertilization Program-ILFP (based on soil analysis and containing organic 

fertilizers) which makes the most efficient use of both agro-inputs. Using organic fertilizers, 

organo-mineral and mineral fertilizers together generate synergies: the application of mineral 

inputs fosters plant production and thus generates more soil organic matters and biomass, 

promote soil microorganisms. On the other hand, organic fertilizers can improve the use 

efficiency of such mineral inputs. In other words, the use of organic fertilizers improves the 

soil, in addition, it increases the degree of benefit of mineral fertilizers for plants. While organic 

fertilizers such as compost and vermicompost can be produced in large factories, they are 

important agricultural inputs that can be produced by farmers as well. In particular, plant and 

animal wastes are materials that farmers do not want many times and see as garbage. It is not 

difficult to convert these materials into useful organic fertilizers. For this purpose, if the farmers 

receive little education support, their work will be easier and agricultural wastes will be 

transformed into useful organic fertilizers from garbage. The contribution of this situation to 

the economy, its beneficial effects on the environment and other benefits to agricultural 

production do not end with counting. Without improving crop productivity through the 

appropriate use of mineral inputs, it will be hard for farmers to produce the organic resources 

needed to support soil health and optimize crop productivity.  

  

Keywords: Organic fertilizers, mineral fertilizers, soil, vermicompost, crop. 
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INTRODUCTION  

Fertilizer nutrient uptake by plants is likely to be highest when fertilizers of the right 

composition and the right amount are applied at the right time and the right place. However, 

fertilization must be prepared and applied on the basis of soil analysis. The important 

combinations and interactions between plant, soil and environmental conditions call for 

fertilizer recommendations to be extremely precise. At this stage, it is necessary to take into 

account the climatic data. Random and only mineral fertilizer applications, leads to low 

fertilizer efficiency, poor crop yield and quality, and environmental degradation.  

Vermicomposting, is an innovative way to address the increase in waste by turning organic 

matter into nutrient-rich compost for soils, as opposed to dumping waste in landfills. 

Vermicomposting can be done both indoors and outdoors, which means it can be done year-

round, an advantage for home gardeners and small-scale farmers. It requires few materials: just 

a container (plastic or wood), earthworms, moist bedding, and organic matter such as food 

waste or animal dung (cow, horse, sheep, cattle, rabbit, chicken, duck, bird, pig, sheep etc.). 

Managing the process does require some care in terms of providing earthworms the ideal 

amount of organic matter and maintaining the ideal amount of moisture (average 20-25 oC) in 

the compost pile. The end product can be used to amend potting soil, used as mulch, as a lawn 

conditioner, or added to water, which is then used to water plants. Vermicomposting also 

produces an excess liquid which can be captured and used as a liquid plant fertilizer. The 

earthworms need to be fed organic matter such as vegetable and fruit peels, sugarcane trash, 

groundnut shells, crop straw, eggs shells, sewage, yard waste, tea bags, paper mill, and coffee 

grounds while avoiding harder-to-digest and vermin-attracting matter such as citrus, meat, 

dairy, oily foods, onion-garlic and grains. They can also process nitrogen-rich manures. 

According to some researchers, the matter passes out of the earthworm’s body in the form of 

casts, which are the richest and finest quality of all humus material. Fresh casts are markedly 

higher in bacteria, organic material, and available nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, 

magnesium, and zinc than soil itself (Aslam et al., 2021; Aslam et al., 2021a; Aslam et al., 2020; 

Anonymous, 2022; Bellitürk, 2018; Bellitürk, 2018a; Bellitürk, 2016; Bellitürk et al., 2015).  

Fertilization has an important role in the management of yield and quality in viticulture. In this 

sense, first of all, it is necessary to reveal the fertility characteristics and humus content of the 

soil, which is the growing medium. Improving the physical, chemical, and biological properties 

of the soil can only be possible with balanced fertilization. Organic fertilizer application is of 

great importance in improving soil properties. Organic fertilizers contain a significant amount  
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of organic matter, various microorganisms, and nutrients required for sustainable plant growth 

(Açıkbaş, 2021). Balanced fertilization in viticulture can only be done by using organic 

fertilizers. Organic fertilization is very important to eliminate the negativities that may arise as 

a result of one-way fertilization (Çelik et al., 1998). 

In this study, important evaluations were made on the comparison of organic and mineral 

fertilizers. Correct fertilization is extremely important to meet the needs of the increasing 

population. However, the main purpose of fertilization should not be to temporarily meet the 

high yield and plant needs. Sustainable use of soils should also be among the important 

objectives of fertilization. In this regard, the positive effect of organic fertilizers on both soil 

and plants and agricultural products should not be ignored. 

 

REQUIREMENTS TO USE MINERAL FERTILIZERS 

When mineral fertilizers are used correctly and in a balanced way, they are nutritious for plants 

rather than soil. Therefore, they meet the plant nutrients that plants need and cannot get from 

the soil. However, soil analyses should be made and the correct mineral need should be 

determined, then mineral fertilizers should be applied in proportions to meet the need. 

Excessive use of mineral fertilizers causes soil and water pollution, namely environmental 

problems. On the other hand, soil and water pollution from mineral fertilizers also causes social, 

ecological, aesthetic and economic problems having a negative impact on human health and 

quality of life. In summary, mineral fertilizers can be beneficial to plants, not soils.  

In recent years, the importance of soil analysis has been increasing. Soil analysis is of great 

importance in fertilizer recommendations, especially for agricultural areas and landscaping 

uses. In some cases, even soil analyses are not sufficient and plant analyses are used. For these 

purposes, it is necessary to be very meticulous while preparing fertilizer recommendations. 

Intelligent fertilizer recommendations named Integrated Logical Fertilization Program-ILFP 

are made with computer aided special programs and offered to the farmers. Using the benefits 

of increasing technology while creating fertilizer recommendations provides very important 

benefits. These programs recommend not only mineral fertilizers, but also organic and organo 

mineral fertilizers as needed. As it is known, the usefulness of mineral fertilizers may depend 

on the organic fertilizers to be used together. However, this should be done and followed by 

experts. 
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As a result of the decrease in organic matter resulting from intensive use in agricultural areas, 

significant changes are made in soil management. Especially new generation seeds need more 

plant nutrients. Mineral fertilizers are of great importance in agricultural production where new 

generation seeds are used. A lot of research has been done on this subject and it is still 

continuing (Sağlam et al., 2012; Sozubek et al, 2014; Aslam et al, 2020; Sakin et al., 2021; Koç 

et al., 2021). However, it is very important to meet the nutrients needed by the plant, as well as 

to improve the soils that are used intensively and that are poor in terms of organic matter, with 

the right fertilization including organic fertilizers.  

Mineral fertilizers have been more widely used inorganic agriculture as a result of the green 

revolution to boost crop production. Mineral fertilizers improved crop production in many 

respects, but their imbalance and continued use has a negative impact on soil quality, and as a 

result, crop yields have decreased in recent years (Bellitürk et al., 2019). The effect of chemical 

fertilizer was observed in an experiment, and it was discovered that continuous use of only 

inorganic fertilizers had a negative impact on soil chemical, physical, and biological properties, 

causing micronutrient depletion in soil and nutrient deficiency throughout soil and plants, as 

well as environmental problems and a decline in productivity (Bellitürk et al., 2021). 

Fertilizers applied to the soil following nutrient stewardship based on recommendation of right 

source, rate, type, time and place lead to soil health improvements because it meets the practical 

management objectives of productivity, profitability, agricultural system sustainability, and 

favourable environment. However not applying nutrients in a balanced proportion leads to soil 

health deterioration. Over-use and excessive nitrogen fertilizers may result in soil acidification 

which creates imbalance in nutrient availability-a negative soil health trait. Mineral fertilizers 

are absolutely necessary for agricultural soils with weak character. However, no mineral 

fertilizer should be used more than needed. 

 

THE ADVANTAGES OF ORGANIC FERTILIZERS 

Fine organic fertilizers are an eco-friendly, socially sound and economically viable technology 

to manage the organic waste resources. Organic fertilizers are the cheapest solution to overcome 

the dangerous effects of modernized agriculture. Organic fertilizers have positive effects on 

many (physical, chemical and biological) properties of the soil. Various advantages of organic 

fertilizers are shown in Figure 1. 
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Figure 1. Effect of organic fertilizers inclusion soil physical, chemical and biological properties. 

 

In some soils, bacteria may lack organic matter, air, or water, and be less active. Fine organic 

fertilizers such as vermicompost can “wake up” bacteria by making organic matter, water, and 

air more available. The differences and advantages of organic fertilizers over mineral fertilizers 

are shown in Figure 2 below. 

 

 

Figure 2. Some differences between mineral and organic fertilizers. 
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When it comes to organic fertilizers, studies on vermicompost, which is one of the most popular, 

are more common. Vermicompost is a high-quality manure that contains a range of essential 

nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and micronutrients, such as 

iron, zinc, copper, and manganese) in sufficient amounts to improve crop quality and yield. It 

enhances the biological, chemical, and physical properties of the soil (Kılbacak et al., 2021). It 

also enhances soil structure by increasing the permeability and porosity of the soil. Antibiotics, 

vitamins, hormones, enzymes, and amino acids, all of which are beneficial to plant growth and 

development, are abundant in vermicompost. It gives plants resistance and nutrients. It also 

lowers production costs and total farming costs by reducing the use of chemical fertilizers. 

Many harmful weeds, such as Lantana, Ageratum, Parthenium, and Eupatorium, may be used 

to make vermicompost (Kumar et al., 2018; Aslam et al., 2021a). Physically, vermicompost-

supplemented soils have increased aeration, porosity, bulk density, and water retention 

capacity. Due to vermicompost application, soil chemical properties such as electrical 

conductivity, pH, nutrient and organic matter status have significantly improved resulting in 

improved plant growth and yield (Aslam et al., 2020). Furthermore, during casting, earthworms 

secrete a number of hormones, enzymes, and vitamins that encourage the activity of other 

beneficial microbes in the soil, enhancing soil health. The humus content of earthworm castings 

is high (Aslam et al., 2021a; Bellitürk, 2016). According to Angadi and Radder (1996), 

vermicompost increases rice grain and straw yield while saving chemical fertilizer NPK by up 

to 50% in upland rice. Vermicomposts are natural materials isolated by minute microorganisms 

and earthworms to create fully balanced natural soil modifications with low C:N proportions 

(Ramasamy and Suresh, 2011). Vermicomposts are organic materials, broken down by 

interactions between earthworms and microorganisms, in a mesophilic process (up to 25 oC), 

to produce fully-stabilized organic soil amendments with low C:N ratios. This organic fertilizer 

has a high and diverse microbial and enzymatic activity, available particulate structure, good 

moisture-holding capacity, and contain nutrients such as N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu in forms 

readily taken up by agricultural and landscape plants. Vermicompost contain both plant growth 

hormones and humic acids which can act as plant growth regulators (Edwards and Arancon, 

2022).  Organic fertilizers make a vital contribution to healthy soils. Organic fertilizers provide 

the opportunity to use healthy soils sustainably. Healthy soils equal healthy crops and therefore 

healthy people. Farmers feed an ever-growing population. Helping them increase food 

production and incomes.  
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CONCLUSION 

Low soil fertility will not sustain food production. In order for farmers to sustainably manage 

their soils, they must have access to knowledge and new agricultural technologies. Among the 

technologies, better management of agro-inputs, particularly new trend fertilizers, is vital. Some 

uneducated farmers often overuse mineral fertilizer containing primary nutrients while ignoring 

micronutrients and also organic fertilizers. Both low and unbalanced fertilizer use result in 

declining soil fertility and consequently low productivity. Policies are needed to promote 

balanced fertilizer use and organic fertilizer use in all countries.  

Organic fertilizers have a plethora of benefits, most importantly as follows: (a) it acts as 

biofertilizers, restores soil nutrients, stabilizes soil, and enhances soil fertility at a long-term 

period; (b) it attends to social issues and recycles waste; and (c) it is shown to be a profitable 

enterprise as a circular economy. As a result, organic fertilizers should be applied at required 

quantity to produced higher yield. 

We are far from having enough studies with realistic experiments to understand the true role of 

organic fertilizers in greenhouse gases emissions. On the other hand, human activities, notably 

agriculture, produce large amount of greenhouse gases and we need to keep thinking in 

innovative ways to improve the health of our planet and all living creatures. In order to protect 

soil health and make a more liveable environment sustainable, we must reduce the use of 

chemical inputs in agricultural and landscape activities. 

  

760



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

REFERENCES 

Açıkbaş, B., 2021. Importance of Organic Fertilization in Viticulture. Fertilizers and Their 

Efficient Use in Sustainable Agriculture (Editors Korkmaz Bellitürk and Zubair Aslam). 

IKSAD Publishing House. ISBN: 978-625-7562-11-9. Chapter 13: 401-424, Ankara.  

Angadi, V. V., and Radder, G. D., 1996. In: Organic Farming and Sustainable Agriculture. 

National Seminar, G.B.P.U.A.T, Pantnagar. 34.  

Anonymous, 2022. Turning Waste into Wealth: Using Vermicompost to Improve Soils and 

Improve Waste Management. Access address: 

https://foodtank.com/news/2014/02/turning-waste-into-wealth-using-vermicompost-

to-improve-soils-and-improve-w/, Access date: 14 June, 2022. 

Aslam, Z., Ahmad, A., Ibrahim, M., Iqbal, N., Idrees, M., Ali, A., Ahmad, I., Bellitürk, K., 

Nawaz, M., Aslam, M. and Ramzan, H.N., 2021. Microbial Enrichment of 

Vermicompost Through Earthworm Eisenia fetida (Savigny, 1926) for Agricultural 

Waste Management and Development of Useful Organic Fertilizer. Pakistan Journal of 

Agricultural Sciences, 58 (3): 851-861. 

Aslam, Z., Bellitürk, K. and Ahmad, A., 2021a. Innovative Waste Management Technologies 

for Sustainable Agriculture: The Case of Vermicomposting. Fertilizers and Their 

Efficient Use in Sustainable Agriculture (Editors Korkmaz Bellitürk and Zubair Aslam). 

IKSAD Publishing House. ISBN: 978-625-7562-11-9. Chapter 1: 9-54, Ankara. 

Aslam, Z., Ahmad, A., Idrees, M., Iqbal, N., Akbar, G., Ali, U., Ibrahim, M.U., Bellitürk, K., 

Naeem, S., Nawaz, M., Nadeem, M., Waqas, M., Rehman, W.U., Sajjad, B., Ullah, S. 

and Akram, Y., 2020. Comparative Analysis of Nutritional Sources on the Morpho-

Physiological Characteristics of Mung Bean (Vigna radiata). International Journal of 

the Science of Food & Agriculture, 4 (49. 314-322.  

Bellitürk, K., Kuzucu, M., Çelik, A., Baran, M. F., 2019. The Effects of Fertilization on the 

Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L.) in Dry Conditions. Journal of Tekirdag 

Agricultural Faculty,16(2), 251-259. 

Bellitürk, K., 2018. Some Evaluations About Use of Vermicompost in Agricultural Activity of 

Thrace Region, Turkey: A Review. Journal of Rice Research, 6 (2): 1000193. 

Doi:10.4172/2375-4338.1000193.  

Bellitürk, K., 2018a. Vermicomposting in Turkey: Challenges and Opportunities in Future. 

Eurasian Journal of Forest Science. 6 (4): 32-41.  

 

761

https://foodtank.com/news/2014/02/turning-waste-into-wealth-using-vermicompost-to-improve-soils-and-improve-w/
https://foodtank.com/news/2014/02/turning-waste-into-wealth-using-vermicompost-to-improve-soils-and-improve-w/


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

Bellitürk, K., 2016. Vermicompost Technology for Solid Waste Management in Sustainable 

Agricultural Production. Çukurova J. Agric. Food Sci. 31 (3): 1-5.  

Bellitürk, K., Shrestha, P. and Görres, J.H., 2015. The Importance of Phytoremediation of 

Heavy Metal Contaminated Soil Using Vermicompost for Sustainable Agriculture. 

Journal of Rice Research. 3 (2): 6: e114, doi: 10.4172/2375-4338.1000e114.  

Çelik, H., Ağaoğlu, Y. S., Fidan, Y., Marasalı, B., and Söylemezoğlu, G., 1998. General 

Viticulture, Sunfidan A.Ş. Professional Book Series:1, First Press, Ankara/Turkey.  

Edwards, C.A. and Arancon, N.Q., 2022. The Science of Vermiculture: The Use of Earthworms 

in Organic Waste Management. Access Address: 

https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F11._Edwards_2006_The_Science_

of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management.pdf , 

Access date: 14 June, 2022.  

Kılbacak, H., Bellitürk, K., and Çelik, A., 2021. Production of Vermicompost from Vegetable 

and Animal Wastes: A Sample of Green Almond Shell and Sheep Manure Mixture. 

Perspective on Agriculture from an Academic Perspective (Editor: Gülşah Bengisu). 

IKSAD Publishing House. ISBN: 978-605-70345-3-3. Chapter 2, p: 19-44, Ankara 

Koç, B., Bellitürk, K., Çelik, A and Baran, M.F., 2021. Effects of Vermicompost and Liquid 

Biogas Fertilizer Application on Plant Nutrition of Grapevine (Vitis vinifera L.). 

Erwerbs-Obstbau, 63: 89-100, https://doi.org/10.1007/s10341-021-00586-2.  

Kumar, A., Prakash, C. H. B., Brar, N. S., and Kumar, B., 2018. Potential of Vermicompost for 

Sustainable Crop Production and Soil Health Improvement in Different Cropping 

Systems. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(10), 

1042-1055. 

Ramasamy, P. K., and Suresh, S. N., 2011. Effect of Vermicompost on Root numbers and 

Length of Sunflower plant (Helianthus annuus L.). Journal of Pure and Applied 

Microbiology, 4(1), 297-302. 

Saglam, M.T., Cullu, E.Z. and Bellitürk, K., 2012. The Effect of Two Type Textured Soil with 

the Leonardit Organic Material on the Nitrogen Up taking of Corn Plant. Turkey I. 

National Humic Substance Congress, 6-9 June 2012, Sakarya University, The Journal 

of Arts and Science, 14 (1): 383-391. 

Sakin, E., Bellitürk, K. and Çelik, A., 2021. Measurement of CO2 Emissions in the Semi-Arid 

Region Conditions in the Soil Where the Olive Plant Grows. Journal of Tekirdag 

Agricultural Faculty, 18 (3): 482-493. DOI: 10.33462/jotaf.842302. 

762

http://dx.doi.org/10.4172/2375-4338.1000e114
https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F11._Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management.pdf
https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F11._Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management.pdf
https://doi.org/10.1007/s10341-021-00586-2


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

HYDROLYSIS OF UREA IN ACIDIC SOILS AND ITS AGRICULTURAL 

IMPORTANCE 

 

 

 

Korkmaz BELLİTÜRK (Orcid ID: 0000-0003-4944-3497)   

Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Tekirdag Namık 

Kemal University, Tekirdag, Türkiye. 

E-mail: kbelliturk@nku.edu.tr  

 

Mehmet Turgut SAĞLAM 

Department of Soil Science and Plant Nutrition, Faculty of Agriculture, Tekirdag Namık 

Kemal University, Tekirdag, Türkiye. 
 

 

ABSTRACT 

Tekirdağ province is an important agricultural region of Turkey with productive soils. 

However, most of the farmers in the province use chemical fertilizers such as urea, ammonium 

nitrate and ammonium sulphate at high rates. In this case, the farmers do not have much 

information about the hydrolysis rate of urea in acidic soils in the region. In this research, 

hydrolysis of urea added to soil having acidic characteristic and collected from Tekirdağ 

Province were investigated in lab. For this purpose, urea-untreated and urea-treated soils were 

subjected to 14-day incubation and (NH


4 +NO


3 +NO


2 )-N were analysed daily. In this study, 

moderate acid (pH: 4,5-5,5) and slightly acid (pH: 5,5-6,5) soil samples taken from the region 

were used. The sand content of the soils is between 44,58% and 79,57%. According to the 

results, all of soil samples were found to be insufficient in organic matter (< 2,0%) whereas; 

70% of soil samples were rich in phosphorus (between 25 and 80 mg kg-1). The rate of nitrogen 

hydrolysed from urea were found to be between 50,49% and 73,99% on the 14th day of 

incubation in acidic soils of the Tekirdağ Province. UHR values of soil samples during the 14-

day incubation period; It increased until the 5th day in 3 soils, until the 9th day in 3 soils, until 

the 7th day in 2 soils, until the 6th day in 1 soil and finally until the 8th day in 1 soil. For the 

continuity of sustainable agriculture, correct fertilization should be done, the transformations 

of chemical fertilizers in the soil should be known and farmers should be informed about urea 

fertilizer. 

  

Keywords: Chemical fertilizer, nitrogen, urea, nitrogen transformations, incubation.  
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INTRODUCTION  

Fertilizers from agricultural inputs are undoubtedly maintains their popularity. The vital 

importance of correct fertilization in sustainable agriculture and soil management is increasing. 

Mineral fertilizers are defined as any inorganic material of wholly or partially synthetic origin 

that is added to soil to sustain plant growth and environment. 

The industrial revolution followed by green revolution caused an increase in yield per unit area 

in crop production, but they also increased the use of chemical fertilizers in agriculture. 

Intensive chemical fertilizer usage in agriculture causes so many health problems and 

unrecoverable environmental pollution. To reduce and eliminate the adverse effects of chemical 

fertilizers on human health and environment, new agricultural practices have been developed 

that all so-called organic agriculture. The organic fertilizers include compost, animal wastes, 

plant waste from agriculture, and treated sewage sludge whereas inorganic fertilizers include 

chemicals like urea, ammonium nitrate, ammonium sulphate, NPK and DAP etc. (Sharma and 

Chetani, 2017). 

According to FAO data world fertilizer consumption increased from 31,2 million ton in 1961 

to 137.7 million ton in 2001. Nitrogenous fertilizer comprised 60% of total fertilizer 

consumption with 82 million ton. The amount utilized by America, Asia and Europe accounts 

for 94% of world fertilizer consumption. Fertilizer consumption of Turkey increased from 0,07 

million ton in 1961 to 1.7 million ton in 2001 (1,2% of world total consumption). In Turkey, 

nitrogenous fertilizer comprises 65 % of total fertilizer consumption (Güler, 2004). These data, 

of course, have changed today. World consumption of the three main fertilizer nutrients, 

nitrogen (N), phosphorus expressed as phosphate (P2O5), and potassium expressed as potash 

(K2 O), is estimated to reach 186.67 million tonnes (N, P2O5 and K2O) in 2016, up by 

1.4 percent over 2015 consumption levels. The demand for N, P2O5, and K2O is forecast to 

grow annually on average by 1,5; 2,2 and 2,4 percent respectively from 2015 to 2020. Over the 

next five years, the global capacity of the production of fertilizers, intermediates and raw 

materials is also expected to increase (FAO, 2022).  

Alpaslan (2000) made incubation trials in 30 soil samples that belong to Konya and Niğde 

locations, and he applied 500 ppm nitrogen to each soil as urea form and it was applied as 

solution. In soil samples which were taken from incubation in 0, 7th, 14th and 28th days, 

ammonium-N, nitrate-N and urea were determined, their relationship with the soil samples were 

investigated. At the end of the experiment, it was observed that ammonium nitrogen of soils  
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increased depending on the process of incubation up to 14th day it decreased in 28th day and 

nitrate nitrogen soils generally increased.  

Karaca et al. (2000) have experimented the soils in 28 days incubation in order to research urea-

enzyme activity effect in CO2 exit and nitrogen mineralization. At the end of the research, 

depending on the incubation process in the soil in which urea is added have more 5 times NH4-

N and 4 times NO3-N than in the soils that urea isn’t added.  

Mineral fertilizers are of great importance in agricultural production. A lot of research has been 

done on this subject and it is still continuing (Aslam et al, 2020; Aslam et al., 2021; Bellitürk 

and Sağlam, 2005; Bellitürk and Sağlam, 2005a; Bellitürk, et al., 2007; Bellitürk et al., 2015; 

Bellitürk, 2018; Bellitürk et al., 2019). It is seen that there are not enough studies on how urea 

is converted to ammonium and nitrate in acidic soils in terms of hydrolysis and especially pH. 

However, it is possible to come across a few academic studies on this subject (Bellitürk, 2004; 

Bellitürk and Sağlam, 2005a).  

In this research, when hydrolysis process of urea fertilizer which was applied to the acidic soils 

was investigated, through 14 days incubation, it was aimed to determine nitrogen amount which 

was hydrolysed in applied urea. In summary, a study was conducted on the hydrolysis of urea 

in acidic soils. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Soil samples will be taken from 0-30 cm depths (Jackson, 1958). The experiment was made in 

3x3x2 factor organization as 2 repetitions. The procedures that were followed in experiment 

establishment and in other processes were carried out according to principals who were 

assigned by Saglam (1979). In lab experiment 46.62 % urea was applied in 200 kg N/ha as 

solution in these soils. The soil samples were air-dried in air and 10 grams of this soil (passed 

through a 2-mm sieve) was mixed with 30 gram of quartz sand which was washed and sieved 

from 30-60 mesh-sieves. They were mixed in special containers with cover. The urea fertilizer 

was applied to experiment containers with 6 ml water and 10 grams soil. After this process, the 

surfaces of these containers which had urea soil samples were closed with stretch film. The 

same processes were made for the control group samples that didn’t contain urea. Both of these 

samples that contained urea and no-urea were subjected to 14 days incubation in 30 oC. Later 

nitrogen {(NH4+NO3+NO2)-N, mg kg-1} analyses were made in both two groups soil samples 

through 2 weeks. The hydrolysis proportion of urea and its change in the soil were investigated.  
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Soil samples will be taken to represent the area (field). And then, before the experiment from 

the sampling study area, soils will be dried and passed through a 2 mm sieve. Particle size 

distribution (detailed texture analysis) of soils (Bouyoucus, 1951), CaCO3 content (Scheibler 

Calcimeter Method) (Allison and Moodie, 1965), soil reaction (pH) 1: 2.5 in soil/water 

suspension (Tuncay, 1994), electrical conductivity (EC) (Gedikoğlu, 1990), organic matter was 

made via method of Smith Weldon (Sağlam, 2001), total nitrogen (Bremner, 1965), available 

phosphorus (Olsen et al.1954) analyses will be made. 

The variable nitrogen of ammonium has been determined through modified Kjeldahl Method 

with an addition of 0.2 g MgO; the modified Kjeldahl Method with an addition of 0.2 g 

Devarda’s alloy has determined the nitrogen of nitrate and the total nitrogen has been 

determined with the modified Kjeldahl Method after wet burning with sulphuric acid (Sağlam, 

2001; Kacar, 2009).  

Rate of the nitrogen hydrolysed from urea: 14. day of incubation nitrogen hydrolysed from urea 

sum of mineral nitrogen {(NH4+NO3+NO2)-N, mg kg-1}is counted by ratio with the formula 

below. 

UHR (%)  = a

b

 x 100  Here; 

UHR :Rate of the nitrogen hydrolysed from urea, % 

a        :Amount of nitrogen in the state of urea given to the soil, mg kg-1 

b        :Amount of nitrogen hydrolysed from urea {(NH4+NO3+NO2)-N}, mg kg-1 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Some physical and chemical characteristics of soil samples are given in Table 1. On the other 

hand, in Fig. 1 below, a total of 10 soil samples are numbered from 1 to 10 and their UHR 

(hydrolysis urea nitrogen ratios, %) values are given. However, in this study, only medium and 

slightly acid soils were considered.  

In this study, pH values between 4,5 and 5,5 were evaluated as "moderately acid", those 

between 5,5 and 6,5 as "mildly acid" and 10 soil samples with pH values close to these values 

were used. Soil samples’ pH values between 5.10 and 6.58. When research % of salt all soils 

are in the class of salt less. Content of the soil samples CaCO3 (%) differs from 0,0 % to % 

0,48%. A solution of this research shows that 100% of the soils are poor in the mean of organic 

materials. Content of phosphorus of the soils are between 5.03 mg kg-1 and 75.72 mg kg-1. 

According to the results, 70% of the soils are rich in phosphorus (>25 mg kg-1). Amount of total  
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nitrogen is between 500,84 mg kg-1 and 805,78 mg kg-1 (Lindsay ve Norwell, 1969; FAO, 1990; 

TOVEP, 1991; Güneş et al., 1996; Güneş et al., 2010). The discussion of organic matter 

indicated that each farmer had a conceptualization of how their own preferred management 

practices would change a soil’s health if they were to begin to farm it. The fact that farmers 

provided mostly qualitative indicators of soil health does not mean that they would not respond 

to quantitative terms (Bagnall et al., 2020). 

 

Table 1. The physical and chemical properties of soils. 

Soil 

No 

pH 

(1/2,5 

H2O) 

% 

Salt 

% 

CaCO

3 

% 

Org. 

Matter 

 P 

 mg kg-

1 

Total 

N 
Texture Class 

mg 

kg-1 

%Cla

y 

%Sil

t 

%San

d 
Class 

  1 6,26 0,02 0,32 1,16 27,97 

714,9

0 
37,80 

17,6

2 44,58 CL 

  2 6,05 0,03 0,00 1,63 48,05 

805,7

8 
20,96 

13,4

7 65,57 

SC

L 

  3 5,26 0,03 0,00 0,88 75,72 

504,8

7 
11,09 

9,34 79,57 SL 

  4 5,83 0,01 0,00 0,91 15,09 

547,2

8 
18,47 

23,8

3 57,70 SL 

5 5,10 0,01 0,00 1,30 5,03 

561,4

2 
23,60 

11,7

4 64,66 

SC

L 

6 6,05 0,01 0,00 0,85 27,42 

500,8

4 
24,76 

11,8

6 63,38 

SC

L 

7 6,58 0,01 0,21 1,22 26,47 

597,7

7 
29,11 

24,3

0 46,59 

SC

L 

8 5,50 0,01 0,00 1,11 46,03 

569,5

0 
16,40 

7,69 75,91 SL 

9 6,35 0,01 0,48 1,55 30,08 

773,4

7 
39,51 

18,5

5 41,94 CL 

10 6,16 0,01 0,10 1,32 5,79 

751,2

5 
20,76 

29,6

2 49,62 L 

Min. 5,10 0,01 0,00 0,85 5,03 

500,8

4 
11,09 

7,69 44,58  

Max. 6,58 0,03 0,48 1,63 75,72 

805,7

8 
39,51 

29,6

2 79,57  

 

Hydrolysed nitrogen ratios from urea practiced on soils: In this research, values related to 

hydrolysed nitrogen ratios from urea practiced on soils is shown in Fig. 1. According to Fig. 1, 

when the hydrolysis rates of urea are examined, it is clearly seen that this rate is different 

according to the soil properties, and different results have emerged in the 3 different incubation 

periods (G1= 1st day, G2= 7th day and G3= 14th day).  
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Figure 1. Three different period (G1= 1st day, G2= 7th day and G3= 14th day) hydrolysis urea 

nitrogen ratios (UHR, %). 
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The highest UHR value observed in 10 soils incubated for 14 days and the important findings 

after it are summarized in Table 2. On the other hand, the explanation of Figure 1 is summarized 

in Table 2. The UHR value here was measured daily for all soils separately and Fig. It is 

summarized in 1. 

When the UHR values of the soil samples were examined (Fig. 1 and Table 2), it was 

determined that the maximum increase was determined until the 9th day (only 3 soil samples in 

total), and then gradually decreases were determined until the 14th day. This information will 

be very important if urea is applied to acid soils. In particular, farmers do not have important 

information about how long urea remains in the soil after application. The information obtained 

from this study will provide an important information about urea to the service of the farmers. 

 

Table 2. Remarkable findings regarding the urea hydrolysis rates (UHR, %) determined in a total of 10 

acid soils. 

S

oi

l 

N

o 

Important Findings 

1 
The hydrolysis of urea applied to the soil increased relatively until the 9th day and continued to 

decrease in the following days. The UHR of the soil no 1 on the 9th day was determined as 67,33%. 

2 

Hydrolysis of urea applied to this soil increased until the 9th day of incubation and continued to 

decrease in the following days. The UHR of the soil in question on the 9th day was determined as 

61.98%. 

3 

Hydrolysis of urea applied to this soil partially increased until the 8th day and continued to decrease 

after reaching the maximum point on that day. The UHR on the 8th day of incubation of this soil 

was determined as 73.99%. 

4 

The hydrolysis of urea applied to this soil partially increased until the 6th day and reached its 

maximum point. Hydrolysis of urea continued at a decreasing rate from day 7 to day 14 of 

incubation. The UHR value on the 6th day of the soil in question was found to be 55.98%. 

5 

Hydrolysis of urea applied to this soil increased until the 5th day and then continued to decrease. 

The UHR value for the day in question was determined as 63.98%. According to this result, we 

see that 63.98% of the urea applied to the soil is transformed into NH4, NO2 and NO3 on the 5th 

day. 

6 
Hydrolysis of urea applied to this soil increased until the 7th day of incubation and then continued 

to decrease. The UHR value for the day in question was found to be 65.64%. 

7 
Hydrolysis of urea applied to this soil increased until the 7th day and continued to decrease in the 

following days. The UHR value of the 7th day in the soil was found to be 68.16%. 

8 

Hydrolysis of urea applied to this soil partially increased until the 5th day of incubation, then 

decreased and continued until the 14th day. The UHR value determined on the 5th day of incubation 

is 56.80%. 

9 
Hydrolysis of urea applied to this soil increased until the 5th day of incubation and continued to 

decrease in the following days. The UHR value for the day in question was found to be 60.59%. 

10 
Hydrolysis of urea applied to this soil increased until the 9th day and continued to decrease in the 

following days. In this soil in question, the UHR value of the 9th day was determined as 50.49%. 
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When check the total transformation ratio of nitrogen, in the beginning it is seen hydrolysed 

urea was very fast. In most of the soils averagely until the 7th day hydrolyse increase then slow 

down. In first days, effect of soil features on hydrolyse is densely is considering to be the reason 

of this condition. Most of researchers on this matter is claimed that hydrolyse of urea is bound 

to the features of the soil (Alpaslan, 2000; Martens and Bremner, 1989; Karaca et al., 2000). In 

sandy soils the hydrolysis of urea is very slow. It is estimated that urea enzyme activation is 

slow. Amount of pH, clay, lime affect hydrolysis of urea positively. As a conclusion in all 

regions of Turkey climate and soil features are different. Holding. this kind of researches in all 

the region of Turkey will be useful to ensure preventing environmental pollution and loss of 

nitrogen. In spite of the erroneous fertilizing that doesn’t basis scientific data, to use the 

optimum agricultural potential and input, minimize the losses, both protecting environment and 

health, habit of using more than needed and wrong fertilizing must be given up. This researches 

result can be source for this kind of project both in field and in greenhouse conditions (Bellitürk, 

2004; Bellitürk and Sağlam, 2005). 

 

CONCLUSION 

Providing plant-nutrient element balance and arrangement of some of the features of soil are 

vital for soil fertility and agricultural production. Especially chemical fertilizers are partially or 

completely synthetic in origin. Plants get many of their nutrients from the soil. The quantity of 

nutrients decreases if plants absorb them. Ammonium sulphate, urea, NPK, ammonium nitrate, 

DAP, TSP are chemical nutrients that make the soil sustain plant growth.  

For many logical reasons and because we need to protect the environment, we need to know 

the reactions of chemical fertilizers in the soil and use the right fertilizer. It should be known 

how urea is converted into ammonium and nitrate nitrogen, which are forms that plants can 

uptake, especially in acidic soils. Because giving urea from more chemical fertilizers to the soil 

means both wasted expense and polluted soil and environment.  

For sustainable agriculture, the correct use of chemical fertilizers, the reactions of chemical 

fertilizers in the soil should be known and the use of organic fertilizers should be widespread. 

Otherwise, soil organic matter, which is important for sustainable agriculture, decreases and the 

pH values of the soils become acidic and the future of agricultural activities may be endangered. 

The price of fertilizers seems to increase continuously. However, agricultural production also 

has to be continued. So, it doesn't seem right to complain about chemical fertilizer price 

increases. 
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In order not to be adversely affected by the increasing prices of chemical fertilizers, it is 

necessary to have information about urea, which is used too much from chemical fertilizers. 

This study has the capacity to lead the producers who use excessive chemical fertilizers in 

Tekirdağ province. However, there is a need for more detailed studies of this study, which was 

done in 2004 and is updated today. It is obvious that this study will help academicians and 

researchers who want to work on this subject. 
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ÖZET 

İklim değişimin bir sonucu olarak meydana gelen kurak ve yarı kurak alanlarda bitkisel 

üretimde önemli azalmalar meydana gelmektedir. Özellikle buğday yetiştiriciliğini sınırlayan 

marjinal alanlarda tritikale yetiştiriciliği büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada yarı kurak 

koşullarına uyum sağlayabilecek yüksek verim ve kalite değerine sahip tritikale hatlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2013-2014 üretim sezonunda tesadüf bloklar deneme 

desenine göre iki tekrarlamalı olarak Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma sahasında 

kurulmuştur.  Çalışmada tohum materyali olarak CIMMYT’ten temin edilen 9 tritikale ileri 

hattı kullanılmıştır. Çalışmamızda tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tanede 

protein içeriği, tanede nişasta içeriği, yaş gluten ve zeleny sedimantasyon değerleri 

incelenmiştir. İncelenen özelliklerin varyans analiz sonucuna göre; genotipler arası farklılıklar 

tane verimi, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı bakımından önemli bulunurken kalite 

özelliklerinde ise önemli farklılıklar belirlenmemiştir. Tane verimi 456.11- 607.16 kg/da, bin 

tane ağırlığı 25.5-39.7 g, hektolitre ağırlığı 69.4-77.3 kg, tanede protein içeriği %12.8-14.4, 

tanede nişasta içeriği % 63.5-65.9, yaş gluten %26.7-29.9% ve zeleny sedimentasyon 34.9-50.2 

ml. arasında değişim göstermiştir. İncelenen genotipler arasında G3 tritikale hattının tane 

verimi ve kalite özellikleri yönünden ümitvar olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Tritikale, Verim,  Protein, Yarı Kurak 
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CONDITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

As a result of climate change, crop production in arid and semi-arid areas has decreased 

significantly. Triticale cultivation is critical, especially in marginal areas where wheat 

cultivation is limited. The goal of this study was to find triticale lines with high yield and quality 

values that could adapt to semi-arid environments. The research was conducted according to  

randomized blocks trial design with two replications in the research area of Faculty of 

Agriculture, Dicle University during the 2013-2014 production season.  9 triticale advanced 

lines used as research genotypes obtained from CIMMYT as seed material. Grain yield, 

thousand grain weight, test weight, grain protein content, grain starch content, wet gluten, and 

zeleny sedimentation values were investigated in our research. According to the variance 

analysis results of the analyzed features, the differences between genotypes were found to be 

significant for grain yield, thousand grain weight, and test weight, but not in quality 

characteristics. The ranges were from 4561.1 to 6071.6 kg/ha for grain yield, from25.5 to 39.7 

g for thousand grain weight, from 69.4 to 77.3 kg/hl for test weight, from12.8 to 14.4 % grain 

protein content, from 63.5 to 65.9% for grain starch content, from 26.7 to 29.9% for wet gluten 

content, and from 34.9 to 50.2 ml for zeleny sedimentation. The G3 triticale line was found to 

be the most promising in terms of grain yield and quality features among the genotypes studied. 

 

Keywords: Triticale, Yield, Protein, Semi-Arid 
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GİRİŞ 

Tritikale (X Triticosecal wittmack) buğday ve çavdar genomlarından elde edilen hibrit bir 

tahıldır. Tritikale çavdarın olumsuz çevre koşullarına olan direnci ile buğdayın verim ve kalite 

potansiyeline sahip bir serin iklim tahıl bitkisidir. İklim değişimin bir sonucu olarak meydana 

gelen kurak ve yarı kurak alanlarda bitkisel üretimde önemli azalmalar meydana gelmektedir. 

Özellikle buğday yetiştiriciliğini sınırlayan marjinal alanlarda tritikale yetiştiriciliği büyük 

önem arz etmektedir.  Gıda ve Tarım Örgütü (FAO, 2020) istatistiklerine göre, Tritikale dünya 

genelinde 3.812.724 hektar alanda 15 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir. Tritikale bitkisi 

üzereine son yıllarda verim, kalite ve adaptasyonu üzerine birçok araştırma yapılmıştır 

(Kızılgeçi ve ark., 2017 ).Tritikale ıslahını ilk yıllarında tritikale ekiminin yayılmasını 

sınırlayan en önemli faktörlerden biri diğer tahıllara göre ekmek yapımı kalitesinin daha düşük 

olmasıdır. Ekmeklik kalitesinin düşük olmasının nedeni düşük gluten kalitesi ve yüksek 

miktardaki alfa amilaz aktivitesi tritikalenin ekmeklik kalitesini düşürmektedir (Kızılgeçi ve 

Yıldırım, 2017). Yeni ıslah edilen tritikale çeşitlerinin kalite özelliklerinin iyileştirilmesi 

sonucunda un ve yem sanayide kullanılmaya başlanmıştır. Tritikalenin kıraç koşullarda 

özellikle çiçeklenme başlangıcı ile tane doldurma döneminde yağışın yetersiz olduğu yıllarda 

buğdaydan daha yüksek verime sahip ve verimin daha stabil olduğu saptanmıştır (Genç ve ark., 

1987; Yağbasanlar, 1987).  Bu çalışmada yarı kurak koşullarına uyum sağlayabilecek yüksek 

verim ve kalite değerine sahip tritikale hatlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma; 2013-2014 yetiştirme döneminde, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 

arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada; 9 ileri kademe tritikale genotipi (CIMMYT kaynaklı ) 

deneme materyali olarak kullanılmıştır. Araştırmada denemeler, tesadüf blokları deneme 

desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş olup; ekim, metrekareye 400 tohum gelecek 

şekilde, 6 sıralı parsel ekim mibzeri ile 4.8 m2 (1.2 m x 4 m) parsel alanına Kasım ayında 

yapılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü dönemde toplam yağış miktarının 334.69 mm ve 

ortalama sıcaklık değeri ise 11.7 °C olduğu belirlenmiştir. Ekim öncesi toprak analiz 

sonuçlarına göre; ekimle birlikte dekara 6 kg da-1 saf azot (N) ve 6 kg da-1 saf fosfor (P2O5) 

gelecek şekilde hesaplanarak 20- 20-0 (N-P-K) kompoze gübre ile gübreleme yapılmıştır. 

Bitkilerin kardeşlenme-sapa kalkma döneminde ise üst gübre olarak, 6 kg da-1 saf N hesabı ile 

% 33 N içeren amonyum nitrat gübresi ile verilmiştir. Deneme yılına ait yağış, sıcaklık ve nem 

verileri Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü Diyarbakır lokasyonunda 2013-2014 yetiştirme sezonuna ait 

iklim verileri. 

Aylar 

Ort.  

Sıcaklık  

(Co) 

Uzun yıllar  

sıcaklık  

(Co) 

Yağış 

 (mm) 

Uzun yıllar  

Yağış 

 (mm) 

Nem 

 (%) 

Ekim 17.5 17.2 34.2 32.7 60.9 

Kasım 8.5 9.5 97.6 54.1 70.2 

Aralık 6.6 4.0 73.4 71.0 87.9 

Ocak 2.2 1.7 64.6 72.3 80.9 

Şubat 5.4 3.6 55.2 67.9 80.6 

Mart 8.3 8.3 127.0 64.7 74.6 

Nisan 12.4 13.8 48.6 69.1 70.0 

Mayıs 18.7 19.2 48.2 42.2 58.1 

Haziran 26.0 26.0 7.4 7.8 36.1 

Toplam/Ortalama 11.7 11.5 556.2 481.8 68.8 

 

Elde edilen veriler tesadüf parseller deneme desenine göre varyans analizi JMP istatistik analiz 

programı ile yapılmış, ortalamalar arasındaki farklılık LSD çoklu karşılaştırma testi ile kontrol 

edilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tane verimi, Bin tane ağırlığı ve Hektolitre ağırlığı 

Çalışmada tane verimi, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı özelliklerine ait varyans analizi 

sonuçlarına göre genotipler arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir 

(Çizelge 21). Tane verimi en düşük G3 genotipinde (456.11 kg da-1) elde edilirken  en yüksek 

değer G1 genotipinde (607.16 kg da-1) elde edilmiştir. Bin tane ağırlığı 25.5 g (G4) -39.7 g (G9) 

değerleri arasında değişim göstermiştir. Hektolitre ağırlığı en düşük değer G1 (69.4 kg) 

genotipinde en yüksek ise G8 (77.3 kg) genotipinde elde edilmiştir. Araştırmamıza benzer 

olarak bir çok araştırmacı farklı yetiştirme koşullarda tane verimi, bin tane ağırlığı ve hektolitre 

ağırlığının farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir (Yanbeyi ve Sezer, 2006; Oral ve Ülker, 2016; 

Kızılgeçi ve Yıldırım, 2017; Kızılgeçi ve ark. 2017; Mut ve Erbaş Köse, 2018; Kızılgeçi, 2019). 

 

Çizelge 2. Araştırmada incelenen özelliklere ait varyans analiz sonuçları 

  SD Kareler toplamı Kareler ortalaması F Prob. 

Tane verimi 8 51280 6410 5.71 0.0086 

Bin tane ağırlığı 8 346.4 43.30 42.54 <.0001 

Hektolitre ağırlığı 8 104.2 13.03 7.26 0.0037 

Protein içeriği 8 5.36 0.671 1.92 0.1743 

Nişasta içeriği 8 9.02 1.129 2.03 0.1546 

Yaş gluten 8 15.12 1.891 0.27 0.9572 

Zeleny sedimantasyon 8 369.1 46.14 1.27 0.3614 
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Çizelge 3. Araştırmada incelenen özelliklere ait ortalama değerler 

Geno

tip 

Tane 

verimi 

(kg da-1) 

Bin Tane 

ağırlığı  

(g) 

Hektolitre Ağırlığı 

(kg hl-1) 

Protein 

İçeriği 

 (%) 

Nişasta 

İçeriği (%) 

Yaş 

Gluten  

(%) 

Zeleny 

Sedimantasyon 

(%) 

G1 456.1e 29.6d 69.4e 14.1 14.1 29.0 49.9 

G2 483.2de 29.0d 75.2ab 13.9 13.9 29.1 46.2 

G3 598.5ab 36.7b 73.9bc 14.4 14.4 29.9 50.2 

G4 502.1de 25.5e 70.8de 13.5 13.5 29.1 46.8 

G5 568.1abc 34.4c 72.6bcd 13.6 13.6 29.1 45.1 

G6 607.2a 27.6de 74.6ab 12.8 12.8 26.7 34.9 

G7 536.8a-d 34.6bc 75.4ab 13.1 13.1 29.6 47.1 

G8 458.2e 33.9c 77.3a 13.2 13.2 28.7 48.8 

G9 531.1b-e 39.7a 71.4cde 12.8 12.8 27.8 41.7 

 

Protein içeriği, Nişasta içeriği, Yaş gluten ve Zeleny sedimantasyon 

Çalışmada protein içeriği, nişasta içeriği, yaş gluten ve zeleny sedimantasyon özelliklerine ait 

varyans analizi sonuçlarına göre genotipler arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

olmadığı görülmüştür (Çizelge 2). Protein içeriği %12.8-14.4, nişasta içeriği % 63.5-65.9, yaş 

gluten %26.7-29.9% ve zeleny sedimantasyon 34.9-50.2 ml değerleri arasında değişim 

göstermiştir (Çizelge 3). Birçok araştırmacı kalite özellikleri üzerinde genotip etkisinin yanı 

sıra çevresel faktörlerin önemli etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir (Atlı , 1999; Martinek ve 

ark., 2008; Kızılgeçi ve Yıldırım, 2017). 

Özellikler arası ilişkiler 

İncelenen özelliklerin birbirleriyle aralarındaki ilişkileri gösteren korelasyon analizleri Çizelge 

4’te verilmiştir. Korelasyon sonuçlarına göre tane verimi sedimentasyonla negatif ilişkili 

bulunurken değer kalite özellikleriyle ilişkili bulunmamıştır. Protein oranı, yaş guten ve zeleny 

sedimentasyon özellikleri birbirleriyle olumlu yönde ilişkili bulunmuştur. Hektolitre ağırlığı 

nişasta içeriğiyle aynı yönde ilişki göstermiştir.  

 

Çizelge 4. İncelenen özellikler arası ilişkiler 

İncelenen 

Özellikler 

Tane 

verimi 

Bin tane 

ağırlığı 

Protein 

oranı   

Nişasta 

İçeriği 

Yaş 

gluten 

Zeleny 

Sedim. 

Tane verimi 1           

Bin tane ağırlığı 0.213 1         

Protein  -0.244 -0.111 1       

Nişasta İçeriği -0.088 -0.009 -0.467 1     

Yaş gluten -0.276 0.077 0.690** -0.348 1   

Zeleny 

sedimantasyon -0.503* 0.127 0.745** -0.300 0.849*** 1 

Hektolitre ağırlığı 0.104 0.109 -0.328 0.720** -0.273 -0.224 
*,**,***; sırasıyla P<0.05, P<0.01 ve P<0.001 seviyesinde önemli. 
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SONUÇ 

Çalışmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde; bazı tritikale genotiplerin kuru koşullarda 

yüksek tane verimine sahip olduğu görülmüştür. İncelenen genotipler arasında G3 tritikale 

hattının tane verimi ve kalite özellikleri yönünden ümitvar olduğu görülmüştür. 
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ÖZET 

Günümüzde, makarnalık buğday yetiştiriciliği çoğunlukla yağışa dayalı ve değişken çevre 

koşullarında yapılmaktadır. Kurak ve yarı kurak bölgelere uyumlu yüksek verimli ve kaliteli 

buğday çeşitlerinin geliştirilmesi ıslah programlarının önemli amaçlarından biridir. Bu 

çalışmada Diyarbakır ekolojik koşullarına uyum sağlayabilecek yüksek verim ve protein 

değerine sahip makarnalık buğday ıslah hatlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Arazi çalışması 

2020-2021 üretim sezonunda Diyarbakır ekolojik koşullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

tesadüf bloklar deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada 9 

makarnalık buğday çeşidi ve 14 makarnalık buğday ileri hattı değerlendirilmiştir.  Çalışmada 

tane verimi, protein içeriği ve renk değeri (b) incelenmiştir. Varyans analiz sonucuna göre 

incelenen tüm özellikleri için genotipler arası farklılıklar önemli bulunmuştur. Tane verimi 

134.03- 312.2 kg/da, protein içeriği % 12.6-% 17.9 tane rengi (b)değeri 22.0-24.3 arasında 

değişim göstermiştir. Tane verimi yönünden G4 ıslah hattı, tane rengi ve protein içeriği 

yönünden G2 genotipi öne plana çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Verim,  Protein, İleri hat 
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THE EVALUATION OF DURUM WHEAT BREEDING LINES BASED ON GRAIN 

YIELD AND PROTEIN CONTENT IN DIYARBAKIR CONDITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, durum wheat cultivation is mostly carried out in rainfed and variable environmental 

conditions. The development of high-yielding and high-quality wheat varieties for arid and 

semi-arid regions is one of the important goals of breeding programs. In this study, it was aimed 

to determine the breeding lines with high yield and protein value that can adapt to Diyarbakır 

ecological conditions. The field study was carried out in Diyarbakır ecological conditions in 

the 2020-2021 production season. The study was set up in a randomized block design with four 

replications. In the research, 9 durum wheat varieties and 14 durum wheat advanced lines were 

included. In the study, grain yield, protein content and color value (b) were examined. 

According to the variance analysis results, the differences between genotypes were found to be 

significant for all traits examined. The traits ranges changed between 134.03- 312.2 kg/da for 

grain yield, 12.6%-17.9% for protein content and  22.0-24.3 for grain color (b). G4 breeding 

line stood out in terms of grain yield and G2 genotype in terms of grain color and protein 

content. 

 

Keywords: Wheat, Yield, Protein, Advanced line 
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GİRİŞ 

Buğday, insanoğlunun ilk kültüre aldığı bitkilerden biridir. Dünyada günlük enerji ihtiyacının 

büyük kısmı buğdaydan sağlanmaktadır. Makarnalık buğday, yüksek iklim ve toprak isteğine 

sahip olması sebebi ile dünyada sadece belirli bölgelerde üretilebilmektedir. Özdemir Dirik ve 

Sakin (2018), Türkiye’nin makarnalık buğday üretimine uygun ekolojiye sahip olduğunu ancak 

kaliteli makarnalık buğday ihtiyacını dış alım yolu ile karşıladığını belirtmişlerdir.  

Türkiye’de 2020 yılında 20 milyon ton olan buğday üretimi 2021 yılında 17.6 milyon tona 

gerilemiştir (TÜİK, 2022). Bu miktar içerisinde makarnalık buğdayın payı ise oldukça düşük 

olmasına rağmen Türkiye, makarnalık buğday üretimi bakımından dünyada dördüncü sırada 

yer almaktadır. Türkiye makarna üretim miktarı bakımından İtalya ve ABD’den sonra üçüncü 

sırada yer almaktadır (Anonim, 2022).  

Türkiye’de makarnalık buğday yetiştirilebilecek alanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Tokat 

ili gibi bazı geçit bölgeleridir. Kaliteli makarnalık buğdayın ithalat yolu ile sağlanıyor olması, 

mevcut çeşitlerin geliştirilerek, yüksek kalitede makarnalık buğday çeşitleri elde edilmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Makarnalık buğdayda kalite, yetiştiriciliğin yapıldığı 

ekolojiye, tarımsal uygulamalara ve hastalık ve zararlı durumuna bağlı olarak değişse de yüksek 

kalite elde etmede en büyük payı kullanılan çeşidin genetik bakından kaliteli olması almaktadır. 

Makarnalık buğdayda kalite, üretici, sanayici ve tüketici bakımından farklılıklar gösterse de, 

tüm bu bileşenlerin ortak noktada toplandığı, doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği kriterler 

tane verimi, protein miktarı ve tane rengidir. 

Durum buğdayında tane rengi, irmik ve makarna kalitesini belirlemede önemli bir parametre 

olarak kullanılmaktadır (Kızılgeçi ve ark., 2016a). Protein miktarı özellikle irmik işleme 

üzerine etki eder ve başta genotipik faktörler olmak üzere toprak azotu ve ekolojik faktörlerden 

de etkilenir (Karaduman ve ark., 2022).  

Bu çalışma verim ve kalite yönünden öne çıkabilecek makarnalık buğday hatlarının 

belirlenmesi amacı ile Diyarbakır ekolojik koşullarında yürütülmüştür. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma 2020-2021 üretim sezonunda Teknobiltar Tohumculuğuna ait AR-GE istasyonunda 

üç tekerrürlü olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Denemede 

dokuz makarnalık buğday çeşidi ve 14 makarnalık buğday ileri hattı kullanılmıştır.  

Deneme alanı sonbaharda derin pullukla sürülüp ardından kültivatörle kesekler parçalanmış ve 

tapan çekilerek ekime hazır hale getirilmiştir. Ekim işlemi 4 m uzunluğunda 6 sıradan oluşan  
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parsellere deneme ekim mibzeri ile yapılmıştır. Ekimle birlikte 20-20 kompoze gübre ile 6 

kg/da saf N ve 6 kg/da P verilmiş olup, üst gübre bitkilerin sapa kalkma döneminde 6 kg/da saf 

N olacak şekilde Üre formunda verilmiştir. Yabancı otlarla kimyasal mücadele yapılmış olup, 

denemenin yürütüldüğü dönemde herhangi bir zararlı ya da hastalık etmenine rastlanmamıştır. 

Deneme alanına ait toprak özelliklerinin belirlenmesi amacı ile alınan toprak örneği analiz 

ettirilmiştir. Analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Çalışmanın yürütüldüğü deneme arazisine ait toprak analiz sonuçları 

Analiz Adı   

Saturasyon (%) 63,20 Killi Tınlı 

Tuzluluk (Saturasyon Çamuru) (dS/m) 1,03 Tuzsuz 

% Tuz (Hesaplama ile) TS 8334 0,042 Tuzsuz 

pH (Saturasyon Çamuru) 8,15 Hafif Alkali 

Kireç (Kalsimetrik) (%) 10,59 Orta 

Organik Madde (Walkey Black) (%) 0,77 Düşük 

Azot (Hesaplama ile) (%) 0,04 Düşük 

Fosfor (Olsen Spektrometre)(ppm) 6,00 Düşük 

Potasyum (A. Asetat-ICP) (ppm) 493,26 Çok Yüksek 

Kalsiyum (A. Asetat-ICP) (ppm) 10693,12 Çok Yüksek 

Magnezyum (A. Asetat-ICP) (ppm) 616,32 Orta 

Sodyum (A. Asetat-ICP) (ppm) 14,37 Düşük 

Demir (DTPA-ICP) (ppm) 8,86 Çok Yüksek 

Bakır (DTPA-ICP) (ppm) 1,72 Orta 

Mangan (DTPA-ICP) (ppm) 23,10 Orta 

Çinko (DTPA-ICP) (ppm) 0,29 Düşük 

 

Analiz sonucuna göre, çalışmanın yürütüldüğü deneme alanı toprakları killi tınlı, hafif alkali, 

organik maddesi düşük ve potasyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengin topraklardır. 

Denemede hasat işlemi, parsel biçerdöveri ile yapılmış olup, parselin tamamı hasat edilmiştir. 

Elde edilen numuneler tartılmış ve bulunan değer dekara çevrilerek genotipe ait tane verimi 

değeri elde edilmiştir. Hasat sonrası elde edilen numunelerde, Protein miktarı, makarnalık 

buğday tanelerini öğütmeden NIR System Infratec 1241 Grain Analyzer (Foss, Hillerod, 

Danimarka) cihazıyla ölçülmüştür (Osborne, 2006; Silva ve ark., 2008). Renk değeri (b değeri) 

belirlenmesinde HunterLab ColorFlex, A60-1010-615 cihazı kullanılmıştır. 

Elde edilen verile JMP 10 paket programında tesadüf blokları deneme desenine göre varyans 

analizine tabi tutulmuş, genotipler arası farklı çıkan özelliklerde LSD çoklu karşılaştırma testi 

yapılarak gruplar belirlenmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Makarnalık buğday genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacı ile 

yürütülen çalışmada elde edilen verilere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. İncelenen Özelliklere Ait Kareler Ortalamaları 

V.K. DF Tane Verimi  Protein Oranı  Tane Rengi  

Genotip 22 7965.845** 8.307** 1.062* 

Hata 69 3083.22 1.34 0.54 

Cv (%)   23 7 3 
*,**; sırasıyla P<0.05 ve P<0.01 seviyesinde önemli. 

 

İncelenen makarnalık buğday genotiplerinin tane verimi ve protein oranı bakımından p<0.01 

düzeyinde, tane rengi (b değeri) bakımından ise p<0.05 düzeyinde farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. 

Tane verimine ait ortalama değerler ve istatistiksel gruplandırmalar Çizelge 3’te verilmiştir. 

Tane verimi, 153.28 kg/da ile 312.18 kg/da arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek tane 

verimi G4 genotipi ve Ziraat çeşidinden elde edilirken, en düşük tane verimi Zenit çeşidinden 

elde edilmiştir. Çalışmada genel tane verimi ortalaması 233.98 kg/da olurken, çeşitlerin 

ortalaması 214.22 kg/da olmuştur. İncelenen genotiplerin ortalama tane verimi ise 246.69 kg/da 

ile çeşit ortalamasının üzerinde elde edilmiştir. İncelenen genotiplerden 11 tanesi çeşit 

ortalamasını geçerken 10 tanesi genel ortalamanın da üzerinde tane verimine sahip olmuştur. 

Tane verimi üzerine çeşit özelliğinin, çevre koşullarının ve iklim şartlarının etkili olduğu farklı 

araştırıcılar tarafından bildirilmiştir ( Kılınç ve ark., 1992; Öztürk ve ark., 1997; Yağbasanlar 

ve ark., 1997; Bozkurt ve Tugay, 1999). 

Protein miktarının, makarnalık buğdayın kullanım amacını etkileyen ve irmik kalitesini 

belirleyen önemli bir kalite parametresi olduğu farklı araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Kan 

ve Sade 2002; Kılıç ve ark., 2012; Kızılgeçi ve ark., 2016b). Protein oranına ait ortalama 

değerler ve istatistiksel gruplandırmalar Çizelge 3’te verilmiştir. Protein oranı, makarnalık 

buğdayda önemli bir kalite kriteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanede Protein oranının %13 

civarında olması, kaliteli olduğu anlamına gelmekte iken bu oranın %11’den az olması 

istenmemektedir (Clarke, 2005). Çalışmamızda incelenen genotiplerin protein oranı ortalaması 

%15.27 olarak elde edilmiştir. En yüksek protein oranı G2 genotipinden %17.80 olarak elde 

edilirken en düşük protein oranı %12.50 ile G4 genotipinden elde edilmiştir. G4 genotipi tane 

verimi bakımından en yüksek değeri veren genotip olurken protein oranının düşük olduğu  
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görülmektedir. Bunun yanında genotiplerin ortalama protein oranları, çeşitlerin protein oranı 

ortalamasından yüksek olmuştur. En yüksek protein oranı elde edilen genotipin ise tane verimi 

bakımından düşük değere sahip olduğu Çizelge 3’te görülmektedir. Bazı araştırıcılar, tanedeki 

protein oranı üzerine toprak işleme, ön bitki varlığı, ışık yoğunluğu, iklim faktörleri ve toprak 

nemi gibi çevresel faktörlerin etkili olduğunu vurgularken (Gauer ve ark., 1992; Sajo ve ark., 

1992; Rao ve Dao 1992; Zebarth ve ark., 1992) , bazı araştırıcılar ise çeşidin genetik yapısının 

ve azotlu gübreleme miktar ve yönteminin etkili olduğunu belirtmektedirler (Woodard ve Bly 

1998). 

 

Çizelge 3. Makarnalık buğday genotiplerine ait verim, protein oranı ve tane rengi ortalamaları 

 Genotipler Tane Verimi (kg/da) Protein Oranı (%) Tane Rengi (b*) 

G1 248.54 a-e 13.20 ghı 22.63 de 

G2 188.48 efg 17.80 a 23.91 abc 

G3 294.63 ab 15.60 c-f 23.46 a-d 

G4 312.18 a 12.50 ı 23.05 bcd 

G5 235.20 a-f 14.69 efg 23.43 a-d 

G6 238.85 a-f 15.87 b-f 23.37 a-d 

G7 283.95 abc 13.03 hı 22.62 de 

G8 284.47 abc 17.30 ab 23.54 a-d 

G9 167.91 fg 16.56 a-d 23.16 bcd 

G10 254.11 a-e 15.64 c-f 22.64 de 

G11 246.14 a-f 15.33 def 22.00 e 

G12 247.03 a-e 14.62 e-h 23.26 bcd 

G13 243.64 a-f 15.09 def 23.70 abc 

G14 208.54 c-g 17.13 abc 23.34 a-d 

Ç-1252 202.76 d-g 16.69 a-d 23.28 bcd 

KIZILTAN 196.14 d-g 15.78 b-f 22.93 cde 

MAEGTİALE 220.88 b-g 13.03 hı 24.33 a 

MİRZABEY 178.85 efg 16.56 a-d 23.80 abc 

PITAGORA 272.29 a-d 14.27 fgh 22.98 cde 

SERAGETA 186.19 efg 15.21 def 23.32 a-d 

SVEVO 215.62 c-g 14.47 fgh 24.04 ab 

ZENİT 153.28 g 16.16 b-e 23.30 a-d 

ZİRAAT 301.928 a 14.62 e-h 23.29 bcd 

Genel Ort. 233,98 15,27 23,28 

Hat Ort. 246,69 15,31 23,15 

Çeşit Ort. 214,22 15,20 23,47 
* Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında 0.05 önem düzeyine göre fark yoktur. 
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Tane rengini belirlemede kullanılan b değeri, tanedeki sarı pigment miktarı hakkında fikir 

vermektedir ve buğdayın makarnalık kalitesini belirlemektedir (Kızılgeçi ve ark., 2016a) Tane 

rengine ait ortalama değerler ve istatistiksel gruplandırmalar Çizelge 3’te verilmiştir. Tane 

rengi (b*) 22.00-24.33 arasında değişim göstermiştir. En yüksek ve en düşük değerler sırasıyla 

Maegtiale çeşidi ve G11 genotipinden elde edilmiştir. Genel ortalaması 23.28 olan b* değerinin 

çeşitler ortalaması 23.47, genotipler ortalaması 23.15 olarak elde edilmiştir. Kızılgeçi ve ark. 

(2016a) yaptıkları melez çalışmasında b değerinin ortalama 15.94 olduğunu bildirmişlerdir.  

 

SONUÇ 

Makarnalık buğdaylar için verim kadar önemli olan protein oranı ve tane renginin incelendiği 

çalışmada elde edilen bulgular sonucunda, incelenen 14 hat içerisinden tane verimi bakımından 

G4 genotipi ön plana çıkmıştır. Kalite kriterleri bakımından ise genotipler arasından G2 

genotipi hem protein oranı hem de tane rengi bakımından ön plana çıkan hat olmuştur.  
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ABSTRACT 

Today euthanasia is legal in India in one of the forms i.e passive euthanasia, a much restricted 

form, meaning you have the right to withhold or refuse a treatment if no cure is available and 

the disease is terminal. Only then you have the right to refuse or withhold the treatment and the 

same is governed by Hon’ble Supreme Court’s guidelines. As for active euthanasia, it is still 

illegal in the India, and DNR order, which is another form of passive euthanasia is still a foreign 

concept to the Indian law, but not to the its medical world. Even though passive euthanasia has 

been legalized in India and Supreme Court has devised certain safeguards to ensure protection 

of those in need. It is very unfortunate that even after almost 2 years of the landmark ruling of 

Supreme Court in Common Cause v. Union of India, we still do not have any Parliamentary 

legislation to deal with the concept of Advance Directives, let alone various other “end of life” 

decision concepts that could come under it.  As for DNR order, it is practiced in the hospitals 

on oral basis. There is currently no legislation that regulates it and thus makes it very prone to 

abuse. It is imperative that the legislature make a law containing provisions to cover the medical 

concepts that could come under the embargo of Advance Directives as well as euthanasia but 

have not been introduced under it such as Do Not Resuscitate Orders. Through this paper, the 

researcher shall try to understand whether the various religions allow withdrawal or 

withholding of treatment and do they in certain events even allow for hastening a patient’s death 

if the patient is pleading for it.  Researcher shall also try to understand what the requirements 

of different legislations around the world are and compare the same with the guidelines as well 

as the relationship between the law and the religion in cases of end of life decisions.  
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1.   INTRODUCTION 

The researcher made efforts to understand Euthanasia and DNR orders from the perspective of 

the law as well as the religion. Various religious textbooks and legislations of various countries 

were studied during the course of research. At the beginning of the research the following 

hypothesis was taken that “various religions prohibit withholding or refusal of treatment just 

like various legal systems, which is a regressive practice and needs to be abolished in favour 

of people in order to ensure that their autonomy over their lives is retained” The reason for 

taking up this issue was euthanasia and DNR orders both have raised passionate debates and 

have particularly received opposition from the religious leaders and their followers.  

The opposition has always come from the religious groups against euthanasia and DNR orders 

in general and without truly dwelling into the religious textbooks and other authorities as well 

as without appreciating the different models of these two medical concepts. Their argument is 

based on the well accepted belief that ‘life is sacred’ and no one has the authority to terminate 

it, in one form or another.  

For Hindus, life is sacred in the sense that taking your own life or another human’s life is a sin 

which will badly reflect on your next incarnation i.e. rebirth. To followers of Islam it is Allah 

who has the right to take a human’s life and Islam has not left any doubt over this fact. Christians 

like Muslims too believe in God’s authority over life and death. Aforementioned reasons float 

on the television, newspaper and internet like clickbait though no doubt they indeed are true but 

like a clickbait it is not the whole story. These reasons appear to be persuasive but only from 

the outside. When one reads the religious authorities it can be realised that those authorities 

have also provided guidance on what one should do when one face’s end of life decision and 

for this research purposes: euthanasia and DNR orders. 

Contrary to the popular religious beliefs the researcher was able to find reasonings in respective 

authorities of different religions that they prohibit only one form of euthanasia and allows for 

DNR orders if certain circumstances are met. However, not every religious leader is willing to 

dwell into their respective textbooks to find the truth and a common man cannot be asked to 

put his time and efforts into reading Bhagavad Gita or Quran or Bible before taking any medical 

decision to see if his or her religion allows the same. Therefore, he/she is misdirected by the 

opinions of others. The same has been explained in Chapter 2 and need not be repeated again. 

The conclusion reached from the research done is divided into two parts Observations and 

Recommendations. Observations will reflect light upon various intricacies of both religion as  
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well as law on the two concepts while Recommendations will provide suggestions to improve 

upon the complications that have arisen due to the law in India. 

 

2.   OBSERVATIONS 

It is today well established in every democracy that the principle of dignity of a human is the 

first cornerstone in the edifice of human rights. Art. 6 of ICCPR to which India is a party 

provides that right to life is inherent but a human can be deprived of the same with due process 

of law which shall is not be arbitrary. Drawing a corollary, if a State provides adequate 

safeguards to protect one’s right to life, State would not be deemed in violation of its obligations 

towards ICCPR’s Art. 6. Coupling the aforementioned reasoning to “the State’s obligation to 

ensure does not go so far as to require that life and health be protected against the express wishes 

of those affected.” as stated by leading commentators on international law one can conclude 

that legislations enacted for legalizing euthanasia or DNR ‘may’ comply with a State’s 

obligations under ICCPR. 

2.1   Euthanasia 

India, today through Supreme Court’s guidelines on execution of a request for passive 

euthanasia have more than enough safeguards to duly comply with its international obligations 

of protecting its citizen’s right to life as also provided in Art. 21 of its Constitution as a 

fundamental right. But at the same time if those guidelines themselves encroach other facets of 

fundamental rights emerging out of the same right that they were meant to protect, purpose is 

defeated. In the researcher’s opinion right to die with dignity, right to privacy, right against 

cruel & degrading treatment, and the right to personal autonomy are today being violated by 

the Court’s guidelines. 

For an individual who is terminally ill with unbearable pain seeking to terminate his life, time 

is of utmost importance. With quick execution of his wishes in least time being most respectful 

to slow and delayed execution of his wishes being disrespectful and violative of his fundamental 

rights. A terminally ill individual is not concerned about State’s obligation to protect misuse 

his right to die with dignity instead what he is concerned about is a peaceful death that too as 

soon as possible after he expresses his wishes. For him after a delay in execution of his wishes 

reach a certain threshold, depending upon the circumstances, while him being in such degraded 

condition with unbearable pain is a violation of his right against cruel treatment. 
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The Supreme Court provided guidelines have opened innumerable chances of litigation for they 

have provided for triple ‘cross checking’ of the patient wishes and status. Even if a patient has 

Advance Directive which can only be made upon a doctor’s approval, the patient upon 

admission to the hospital has to first satisfy to the treating physician that his condition is at the 

stage as stated in the Advance Directive. The treating physician shall then inform hospital, if 

he is satisfied. The Hospital shall constitute a Medical Board to examine the patient and if the 

hospital’s Medical Board agrees that patient’s wishes can be executed they have to inform the 

Collector. This is the first cross check. Once the Collector is informed he has to constitute 

another Medical Board which shall again examine the patient, if they are satisfied then they 

have to inform the Judicial Magistrate. This being the second cross check. The third one lies 

when the Judicial Magistrate has to again satisfy himself after visiting the patient if there are 

no inducement, coercion or any undue influence and that the other aspects are genuine. To add 

to the agony of the patient no time limit has been prescribed for either of the Medical Board to 

give decisions similarly no time limit has been provided for the Judicial Magistrate to visit the 

patient. The Court has said “in the best interest of the patient” and everyone knows in India that 

means a declaration that delay will happen. 

It is a clear violation of the patient’s right to self-determination. A patient cannot be made to go 

through such cumbersome process with a sword dangling in his mind that if any one of the 

Medical Boards or the Judicial Magistrate denies the permission then his battle will further 

extend and this is when he has an Advance Directive. Right to self-determination says that a 

patient has a right to determine what is best for himself and how he wants to express himself, 

and a triple cross reference dilute this right to a state where he himself does not have the right 

to determine but the Medical Boards and Judicial Magistrate have.Another interesting thing to 

be noted is the same procedure has to be followed in case of an individual who does not have 

Advance Directive. Then what is even the point of getting an Advance Directive.  

It is interesting to note the Supreme Court has held that if the upon being given death penalty 

and death row prisoner has suffered from long delays in trials and appeals. Because during this 

time he suffer extreme agony, anxiety and debilitating fear because of imminent yet uncertain 

execution, this could become one of the grounds for commutation of death sentence. However, 

where an individual is deliberately asking for a peaceful death, he cannot be granted the same 

without cross checking over and over again. What can his wishes be commuted for? 
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During this who process of execution of patient’s wishes, he is forced to live with extreme & 

chronic pain against his wishes which is in violation of India’s obligation towards Art. 7 of the 

ICCPR. It could be arguably said that as per the Indian guidelines State will violate the threshold 

every time and as per Art. 17 of the ICCPR, for the time being imposition of medical treatment 

without the consent of patient would interfere with the patient’s physical integrity and a patient 

may effectively exercise his choice to die quickly with unbearable pain in his final days rather 

than waiting for his request to be granted while he stays in the hospital bed with taking a 

treatment which only prolongs his life. 

The researcher studied the laws of the countries which allow for active euthanasia and compares 

them to the Indian laws. What could be observed from this is even with legalising an act of 

greater gravity yet the procedure in those countries is much simpler and easy to adhere to while 

in case of India the procedure is fairly cumbersome. Netherlands have formed a ‘due care’ 

criteria which means that the request should be voluntary and well considered. There should be 

unbearable pain and no prospect of improvement. The decision should be informed one and as 

to be a joint conclusion of the discussion between the patient and the physician. At least one 

doctor is to be consulted by the treating physician who has no prior interest in the case. Belgium 

has made law which requires specific, voluntary and repeated requests for euthanasia. The 

condition needs to be medically futile for further treatment. The pain cannot be alleviated and 

one month’s gap is needed between the request and execution to give patient a chance to re-

think again. What is more important to see is that in these two countries it is the Govt. that pays 

for terminally ill patient’s treatment to avoid cases where due to financial situation a patient 

asks for euthanasia.   

Columbia went through a similar position like India, where it was the Judiciary instead of the 

Legislature to recognizing a law legalising euthanasia. The points to be noted in their law is 

that the Constitutional Court there held that only a patients cannot be forced to continue living 

when, due to extreme circumstances they don’t think it to be desirable or compatible with their 

dignity. The Court further held that when such a request is made the patient’s autonomy will 

prevail over doctor’s opinion of conscience and medical opinion of suffering. Whereas in India 

it can be seen that the doctor’s opinion prevails over patient’s. In Columbia the request is to 

made more than one time and an interdisciplinary committee should accompany the patient and 

his family during the while process. In India, the law allows for not one but two committees 

which could rise to four if the matter reaches till Supreme Court.  
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India could learn from Columbia if not from European countries where the law has been 

liberalised a little bit due to the high standards of ethics in medial profession there. In reality 

India’s procedure to ensure effective implementation of a patient’s wishes can be described in 

three words that is Kafkaesque bureaucratic delays. 

2.2   DNR Order 

A DNR order is one of those topics which would never come into limelight but a need for the 

same will keep on lingering on the side lines. It essentially lets the patient decide what he wants 

if he knows that the treatment only has prolonging effect and would not improve his condition. 

The DNR order commonly applies on those who are terminally ill and have an expected life of 

below six months or six months to one year. It does not mean that the patient would not get the 

other medical treatments but it only means that the patient would not be provided with 

resuscitate if his heart or breathing stops which would lead to futile invasive procedure on the 

patient. 

Today, India does not have any legislature made guidelines for DNR. There are two guidelines 

given by different medical societies yet the same don’t have any binding effect.in case of 

euthanasia India violated the fundamental rights of an individual by making law for the same. 

In DNR India has violated the fundamental rights of an individual by not making any laws for 

same. 

A facet of right against cruel treatment means that when a doctor administers a treatment against 

the patient’s wishes, the physical integrity of the patient is compromised if the same is without 

his consent. Even if the interference with personal and physical integrity are not so severe to 

fall within right against cruel treatment the same would still violate the right to privacy. 

In the US, a patient’s right to autonomy is supreme with no known barriers leading to some 

States not requiring any qualified condition for grant of DNR order and some States do 

requiring a qualified condition. For example the states of Wisconsin and Illinois as dealt with 

in the present research require a patient to be of terminal condition and such condition should 

make resuscitation unsuccessful or where the physical pain or harm outweigh the possibility of 

successful restoration of cardiac or respiratory function. In such circumstances a DNR order 

seems a much better option than repeated attempts at resuscitation which could cause 

unnecessary physical pain in his last moments infringing his right to die with dignity. Upon 

request for DNR being granted, an individual is expected to carry his DNR form with him 

physically wherever he goes or wear bracelet stating his wish for DNR, this criteria of carrying 

a form or wearing a bracelet varies from State to State. 

796



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

In UK, a patient’s right to autonomy has to be respected but if need be the Doctor’s opinion 

will prevail over patient’s. DNR order as a matter of good practice has to be added to the 

medical charts of the patient, which is available on a digital database across UK hospitals if the 

patient wishes for the same. Which clearly shows a doctor is not bound by patient’s wishes but 

only as a matter of good practice can be guided by the patient’s wishes. In UK, a doctor is 

required to check for DNR orders before initiating resuscitation process if the individual is in 

the hospital or when he is being transported.  

An individual becomes eligible for DNR when in doctor’s opinion resuscitation if likely to be 

futile, the burden of the procedure on the patient’s body outweighs the benefit of resuscitation 

process. There is no requirement of qualifying condition to be a terminal condition. The UK 

instead of having any statute mentioning the aforementioned points has a Guidance which 

jointly given by the British Medical Association Resuscitation Council and the Royal College 

of Nursing. These guidelines have been in effect since 1999 and over the passage of time have 

acquired the status of law. India can learn from both US and UK laws to enact its own law. The 

recommendations will cover this aspect. 

  

3.    RECOMMENDATIONS 

A report on a study by the Economist Intelligence Unit that was commissioned by Lien 

Foundation ranked EOLC services in 40 countries (30 OECD countries and 10 select countries), 

from which data were available. The outcomes of quality of death index showed that India 

ranked the lowest, 40 out 40 in EOLC overall score. India today spends only 1.6% of its GDP 

on healthcare sector.9 If India ever wants to reach to the top of the table it seriously needs to 

consider bringing policy reforms in healthcare sectors ranging from laws to allocation of 

adequate funds in the budget. 

The researcher believes following suggestions if implemented could improve India’s medical 

laws and make them more patient friendly: 

3.1   For Euthanasia: 

1. India needs to make a law that is more patient friendly than Supreme Court’s guidelines. 

The guidelines made by the Supreme Court made a process that was supposed to be simple into 

a complex procedure which is bound to become difficultfor the patient or the physician to stick 

to and if they do not stick to it, they’ll be prone to litigation. 

                                                            
9Neetu Chandra Sharma, “Healthcare industry expects Budget to boost Make in India, make it affordable for 

patients”, Live Mint, Jan. 03, 2020. 
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2. There is a dire need for a time limit within which each Committee/Medical Board is 

supposed to reach its verdict. Not providing a time limit to adhere to in Indian society would 

more often than not lead to delays and this is a matter where delays cannot be allowed to happen. 

A strict time limit for disposing of the request is required to be made. 

3. The stringent procedure of getting approval of the treating physician, two medical 

boards and the judicial magistrate makes the procedure time consuming. It is to be noted that 

in most of the circumstances the only thing patient does not have is time.  

4. The law allows for innumerable loopholes for litigation. If the treating physician refuses 

to grant approval to patient’s request for euthanasia, the patient or its family members can 

approach High Court. If the hospital’s medical board is not satisfied again the treating 

physician, the patient or the family members can approach High Court. If the treating physician 

and hospital board give a nod to the patient’s request but the Collector constituted Medical 

Board refuses again the treating physician, the hospital, the patient or the family members can 

approach the High Court and in all of these situations if the High Court refuses then an SLP in 

the Supreme Court is possible. 

5. If any of the above situations were to happen the guidelines allows the High Court to 

also constitute a Medical Board for its satisfaction and in case the matter reaches to the doors 

of the Supreme Court then the Supreme Court can also constitute a medical board for its own 

satisfaction. This is an unnecessary encroachment patient’s right to die with dignity. Should the 

patient worry about what the Medical Boards will decide in his last days or spend quality time 

with joy with his family? 

6. While it is true that the Govt. cannot let the slippery slope take its course but at the same 

time the law also needs perform its functions and for that purpose Indian Govt. needs to provide 

for treatment costs to assist financially and ensure that the patient does not take a life or death 

decision to ensure that his family retains money instead of spending on his treatment 

3.2   For DNR Orders: 

1. A comprehensive law needs to be enacted by the legislature. The unregulated practice 

of no documentation should be abolished. 

2. The Legislature should adopt the following guidelines for effective implementation of 

In-hospital DNRorders being:  
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a. Following Ethical Principles must be followed: 

i.Autonomy  

ii.Beneficence  

iii.Non-Malfeasance 

iv.Distributive Justice 

b. Following patients should be the candidates for DNR if they request for the same: 

i.A patient suffering from prolonged unconsciousness and is unlikely to recover; 

ii.A patient for whom life sustaining treatment is futile meaning the treatment will be useless or 

would not offer a reasonable chance of survival 

iii.A patient suffering from terminal illness with no palliative care available or palliative care 

unable to provide relief. 

c. Following patients even upon satisfaction of the above criteria should not be eligible for 

DNR if: 

i.A patient  who for whom situation may or may not improve; 

ii.A patient, if unconscious and family having different opinions regarding CPR procedure; 

iii.A patient, if unconscious and no next of kin available. 

iv.A patient, who went into coma or for any reason lost consciousness before informing his views 

on CPR procedure. 

d. Discussions on DNR: 

i.A formal document has to be prepared by the treating physician if he initiates any discussion 

on DNR with the patient with following checklist: 

1. Does the patient or his family members, as the case may be, understand the CPR 

procedure and subsequently, DNR Order. 

2. The preference of the patient or the family members, as the case may be which could be 

against CPR, for CPR, undecided or not known 

3. Views of the surrogate which could be against CPR, for CPR, undecided or not known 

4. Treating Physician’s opinion 

5. Goals of the medical treatment 

6. Diagnosis & Prognosis 

7. Names and relationship of people present during the discussion 

ii.Review of DNR Orders:  
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1. Review of the DNR Order shall take place every week; and 

2. A review shall also take place if the condition of the patient substantially changes, may 

it be for better or worse. 

e. Meaning of DNR Order: 

i.A DNR order shall mean that in case the patient’s heart or breathing stops and if the patient has 

consented to a DNR the physician shall not start resuscitation process; and 

ii.It shall not mean that other medical treatments which are being provided to the patient are to be 

stopped. 

iii.If a patient consents to DNR order, a health worker is still bound to provide following support 

however this list shall not be deemed exhaustive: 

1. Clearing of the airway or removal of obstruction from the throat; 

2. Provide oxygen supply; 

3. Control bleeding; 

4. Provide emotional or spiritual support; 

5. Hospice treatment; 

6. Position the patient in comfort position; 

7. Splint 

 

3. As for Out-hospital DNR Orders the following shall also be implemented: 

a. Those patients who have left hospital and are taking treatment or have abstained from 

taking treatment can still have a DNR order. 

b. The hospital shall provide such patients with either DNR form or DNR bracelet which 

the patient has to carry with his person to let his wishes be known to the Emergency Medical 

Service Providers that resuscitation process shall be initiated. 

c. A DNR form: 

i.Shall be a bright Orange Colour paper containing the details of the patient, his condition, 

hospital’s and his treating physician’s name.  

ii.On the top shall have “DO NOT RESUCITATE” or “NOT FOR RESUCITATION”  words 

written in bold and uppercase letters. 

d. A DNR Bracelet: 

i.Shall be made as per the size of the patient’s wrist and only by a hospital order to a State 

approved DNR Bracelet provider. 
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e. An Emergency Medical Service Provider upon seeing the form or the bracelet shall 

abstain from initiation the resuscitation process, however, an Emergency Medical Service 

Provider who in good faith without the knowledge of DNR initiates resuscitation shall not be 

held to liable to civil or criminal liability. 

f. An Emergency Medical Service Provider is not to act upon a DNR form or Bracelet if: 

i.If the patient expresses to him of his desire to be resuscitated. If this is done then the personnel 

shall instantly remove the DNR bracelet or tear the DNR form; or 

ii.If the bracelet is defaced, burned, cut or otherwise destroyed; or 

iii.If it has been removed or the patient has asked another to remove; or 

iv.If it appears to have been tampered with or removed. 

 

4.   CONCLUDING REMARKS 

Even if following above given recommendations are acted upon by the Govt. there is still a long 

way to go in order to improve our healthcare systemof Country. Even for the above two medical 

concepts awareness has to be significantly increased through constant efforts and only then can 

we thrive to provide quality medical treatments to Indian citizens. 
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ÖZET 

Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin artışıyla beraber hem bitkisel hasat atıkları hem de 

tarımsal endüstri atıkları miktarları yıldan yıla artış göstermektedir. Bu bitkisel kökenli atıklar; 

ciddi bir organik madde kaynağı olmanın yanı sıra içermiş oldukları bitki besin maddeleri 

yönünden de önemli bir potansiyele sahiptirler. Özellikle organik madde yönünden fakir olan 

ülkemiz toprakları için bu atıklar, önemli bir organik madde kaynağı olma özelliğindedir. Aynı 

zamanda; günümüzde bu atıklardan uygun karışımlar ile bitki yetiştirme ortamı olarak da 

yararlanılabilmektedir. Kullanılan bu atıkların özelliklerinin bilinmesi tarımsal üretimde başarı 

oranının artışının sağlanmasında faydalı olacaktır. Bitkisel kökenli bu atıklar; yetiştirme ortamı 

olarak bugün Dünyada ve ülkemizde fazla miktarlarda kullanılan ve Dünyadaki kaynakları 

giderek azalmakta olan torf için bir alternatif olarak görülmekte ve torfun yerine kullanım 

imkânları araştırılmaktadır. Bu derlemede; gerek dünyada gerekse ülkemizde yakılarak heba 

edilen ve çevre kirliliğine neden olan bitkisel hasat atıkları ve tarımsal üretim atıklarının 

özellikleri, tarımda kullanılabilme olanakları ve torfun yerine kullanılabilme imkânları 

değerlendirilmeye  çalışılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de atıkların 

kaynağının azaltılması, var olan atıkların geri kazanımı her geçen gün son derece önemli bir hal 

almaktadır. Atıkların geri kazanılması hem kaynakların etkin kullanımı, hem çevre sorunları 

hem de ekonomik açıdan son derece önemlidir.Ülkemizde her yıl 38 milyon 220 bin ton 

miktarında organik atık çıkmasına rağmen bu atıklar herhangi bir şekilde değerlendirilmeyip 

ya anız olarak yakılarak yada çöp alanlarına atılarak bertaraf edilmektedir. Bu tür atıkların 

değerlendirilip ülke ekonomisine kazandırılması ivediyle gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye,Tarımsal Atık,Atık Potansiyeli 
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ABSTRACT 

With the increase in agricultural production in the world and in our country, the amount of both 

vegetable harvest waste and agricultural industry waste increases from year to year. These 

plant-based wastes; In addition to being a serious source of organic matter, they also have an 

important potential in terms of plant nutrients they contain . These wastes are an important 

source of organic matter, especially for our country’s soils, which are poor in organic matter. 

At the same time; Today, these wastes can also be used as a plant growing medium with suitable 

mixturesKnowing the characteristics of these wastes will be useful in increasing the success 

rate in agricultural production. These wastes of plant origin; As a growing medium, it is seen 

as an alternative to peat, which is used in large quantities in the world and in our country, and 

the resources in the world are gradually decreasing, and the possibilities of using it instead of 

peat are investigated. In this review; It has been tried to evaluate the characteristics of vegetable 

harvest wastes and agricultural production wastes, which are wasted by burning and cause 

environmental pollution, both in the world and in our country, the possibilities of using them in 

agriculture and the possibilities of using them instead of peat.As in many countries of the world, 

reducing the source of waste and recycling of existing wastes are becoming extremely important 

in Turkey. Recycling of wastes is extremely important both in terms of efficient use of 

resources, environmental problems and economically. Despite the fact that 38 million 220 

thousand tons of organic waste is produced in our country every year, these wastes are not 

evaluated in any way, but are either burned as stubble or disposed of in landfills. It is urgently 

necessary to evaluate such wastes and bring them into the country’s economy. 

 

Keywords: Turkey, Agricultural Waste,Waste Potantial 
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1.GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin artışıyla beraber hem bitkisel hasat atıkları hem de 

tarımsal endüstri atıkları miktarları yıldan yıla artış göstermektedir. Bu bitkisel kökenli atıklar; 

ciddi bir organik madde kaynağı olmanın yanı sıra içermiş oldukları bitki besin maddeleri 

yönünden de önemli bir potansiyele sahiptirler. Özellikle organik madde yönünden fakir olan 

ülkemiz toprakları için bu atıklar, önemli bir organik madde kaynağı olma özelliğindedir. Aynı 

zamanda; günümüzde bu atıklardan uygun karışımlar ile bitki yetiştirme ortamı olarak da 

yararlanılabilmektedir. Kullanılan bu atıkların özelliklerinin bilinmesi tarımsal üretimde başarı 

oranının artışının sağlanmasında faydalı olacaktır. Bitkisel kökenli bu atıklar; yetiştirme ortamı 

olarak bugün Dünyada ve ülkemizde fazla miktarlarda kullanılan ve Dünyadaki kaynakları 

giderek azalmakta olan torf için bir alternatif olarak görülmekte ve torfun yerine kullanım 

imkânları araştırılmaktadır. Bu derlemede; gerek dünyada gerekse ülkemizde yakılarak heba 

edilen ve çevre kirliliğine neden olan bitkisel hasat atıkları ve tarımsal üretim atıklarının 

özellikleri, tarımda kullanılabilme olanakları ve torfun yerine kullanılabilme imkânları 

değerlendirilmeye çalışılmıştır(Çıtak ve ark,2006). Dünya nüfusunun hızla artması, insanları 

birim alandan daha fazla verim elde etme çabasına yöneltmiştir. Günümüzde, kontrollü şartlar 

altında her mevsimde bitkisel üretim yapılabilmektedir. Bu nedenle tarımda kullanılan girdi 

miktarları ve üretilen hasat atıkları (sap, saman, sera bitki atıkları, fındık zurufu vb.) veya 

tarımsal sanayi atık materyalleri (melas, bira sanayi atıkları, gül işleme atıkları vb.) de artış 

göstermiştir(Anonim,2004).Son yıllarda çevresel kirliliğin önlenmesi ve atıkların 

değerlendirilmesi  amacıyla bitkisel üretim sonucunda oluşan hasat atıklarının veya 

hammaddesi tarımsal ürün olan pek çok fabrikasyon atığının tarımsal üretimde girdi olarak 

kullanılması yaygınlaşmıştır. Böylece tarımsal üretimle elde edilen ürünlerin işlenmesinden 

arta kalan materyallerin tekrar aynı alanlarda kullanımı ile çevre üzerine olan olumsuz 

etkilerinin azaltılması sağlanmıştır. Bugün yapılan pek çok çalışma, atık olarak nitelendirilen 

çoğu materyalin topraklara direk ilavesi ile organik madde ve bitki besin maddesi kaynağı 

olabileceğini veya belli oranlarda karışımlar ile yetiştirme ortamı olarak kullanılabileceğini 

göstermiştir(Aydeniz ve Brohi, 1991., Özenç, 2004., Benito ve ark., 2005). 

1.1TARIMSAL ATIKLAR VE KULANIM ALANLARI 

  Tarımsal atıklar diğer katı atıklara göre daha az tehlikeli, çevre ve doğal döngüye daha az 

zararlı, dönüşümleri kısa süreli olan atıklardır. Tarımsal atıklar doğaya gelişi güzel 

bırakılmaktan, yok edilmekten ziyade değerlendirilmeli, yeniden ham madde olarak 

kullanılmalıdır. Tarımsal atıkların yeniden değerlendirilmesi işlemleri belirli bir plan ve teknik  
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çerçevede, uzman kişilerce hazırlanmış ulusal ve uluslararası çevre ve tarım politikalarına 

uygun şekilde yürütülmelidir. Tarımsal atıkların değerlendirilmesi çevre sorunlarını azaltacak, 

hammadde rezervlerini koruyacak ve ekonomik açıdan kalkınma sağlayacaktır. Her atık 

türünde olduğu gibi tarımsal atıkların da çeşidi ve türü farklılık gösterdiğinden değerlendirme 

işlemleri atık çeşidine göre farklılık gösterecektir (Akırmak 2010). Tarımsal atık bitkisel 

üretimde yapraklar, sap da dâhil olmak üzere ürün hasat edildikten sonra kökleri de dâhil arta 

kalan materyaldir. Hayvansal üretimde ise hayvanların gübreleri, kıl, tırnak, kan vb dahil tüm 

arta kalan maddedir. Tarımsal atıkların geri kazanımı yapılırken bazı hususları göz önünde 

bulundurmak gerekir. Örneğin, toprak erezyonu ve gübreleme dikkate alındığında tarımsal 

atıkların tamamının toplanması doğru bir sonuç olmaz. Optimal sonuca ulaşmak için, çeşitli 

literatürlerde çeşitli sonuçlar yer almaktadır. Bu nedenle toprak yapısı, coğrafi koşullar, enerji 

ihtiyacı gibi etkenler göz önüne alınarak, tarımsal atık toplama miktarı belirlenebilir. Atıkların, 

hasadın hemen sonrasındaki nem oranı ile kuruduktan sonraki nem oranı da değiştiği için, hangi 

geri kazanım yönteminde hangi tarımsal atık şeklinin daha iyi sonuç verdiği de araştırılmalıdır. 

Tarımsal atıkların ortaya çıkış şekli ve miktarında diğer atıklar oluşurken, geçerli birçok faktör 

etkilidir. Bunların ilk akla gelenleri ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Üretimin yapıldığı ve yaşamın sürdürüldüğü yöre 

 Sanayi hammaddesi olarak tarımsal ürünlerin kullanılması, 

 Hammaddenin sanayi tesisine olan uzaklığı, 

 Toplumların gelir düzeyleri, 

 Gelenek ve görenekler, 

 Eğitim durumu, 

 Beslenme ve diğer tüketim alışkanlıkları, 

 İklim koşullarıdır. 

(Çolakoğlu,2018). 

1.2 BİTKİSEL ÜRETİM ESNASINDA YA DA SONRASINDA MEYDANA GELEN 

ATIKLAR 

Sebze ve meyve gibi bitkisel ürün elde edebilmek için toprağın işlenmeye başlanmasından 

itibaren başlayan, bitkisel üretim için ekim dikimin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonrasında 

meydana gelen atıklardır. Orman, nadas alanı, meyve ve sebze ekili alanlarda yapılan bitkisel 

üretimler bu grup içerisinde değerlendirilebilirler. Bu atıklara örnek; saman, sap, yaprak, 

sömek, kabuk, çekirdek, budama atığı vb. verilebilir (Eskicioğlu 2013). Çevresel kirliliğin  
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önlenmesi ve atıkların değerlendirilmesi amacıyla bitkisel atıkların tarımda girdi olarak 

değerlendirilmesi yaygınlaşmıştır. Bitkisel atıkların kompost olarak değerlendirilmesi ile 

toprağın besin elementleri yönünden zenginleşeceği ya da başka ürünlerin yetiştirme ortamı 

olarak kullanılabileceği yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur (Özenç 2004). Türkiye’de 

hemen hemen her yıl artış gösteren seracılık faaliyetlerinin % 96’sının sebze, % 3’ünün süs 

bitkileri, % 1’inin meyve yetiştiriciliği ağırlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Birim alandan daha 

fazla ürün elde etmeye olanak sağlayan seracılık faaliyetleri sonucunda bitkisel atık miktarları 

da artmış olacaktır. Bitkisel atıkların türleri değiştiğinde içerdikleri besin elementleri de 

değişecektir (Kürklü ve ark. 2004). Örneğin domates bitkisinin hasat artıklarında depolanmış 

olarak kalan NPK (azot, fosfor, potasyum) miktarları 9,5 kg da-1 N; 2,7 kg da-1 P ve 13 kg da-

1 K olarak belirlenmiştir (Kaygısız 1996). Bitkisel atıkların gelişi güzel çevreye bırakılması 

yerine, kompost olarak kullanılması toprağı besin yönünden zenginleştirmektedir. Atıkların 

besin içeriklerinin bilinmesi bu açıdan faydalı olacaktır. Yenilenebilir enerji olarak kullanılması 

ise hem çevre hem de ekonomik açıdan ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle örtü 

altı veya diğer sebze, meyve yetiştiriciliği atıklarını değerlendirmek gerekmektedir (Palabıyık 

ve Altunbaş 2004). Bir ülkenin biyoenerji kaynağı olarak atıklarını kullanabilmesi için var olan 

potansiyelinin yanısıra, bu kaynaklara erişim de çok önemlidir. Kaynakları etkin kullanabilmek 

için tarladan toplayacak gerekli makinelerin olması ve uygun depolama alanlarının bulunması 

gerekmektedir. Tarımsal atıkların depolama ve taşıma kolaylığı sağlaması için balyalama çok 

eski bir yöntemdir. Balyalama işlemi öncesinde de yetiştirilen ürünün özelliklerine ve coğrafi 

yapısına göre zamanın değişmesi ile birlikte, en ucuza mal olacak tarlada kurutma yöntemi 

tarımsal atıkların değerlendirilmesinden önce gerçekleştirilen işlemlerin başında yer 

almaktadır. Doğru balyalama ve depolama, atıklardan elde edilecek olan enerjiyi ve ekonomik 

değerini de arttıracaktır (Aslantaş 2018). 

1.3 TARIM ÜRÜNLERİNİN ÜRETİLMESİ ESNASINDA YA DA SONRASINDA 

MEYDANA GELEN ATIKLAR 

Tarım ürünlerinin üretimi için toprağın işlenmeye başlamadan önce kurutma, öğütme, ayıklama 

sırasında oluşan sap, saman, çekirdek, vb. ile oluşumu başlayan atıklardır. Toprak işlenirken ve 

işlendikten sonra tarımsal ürünün toprağa ekildiği andan itibaren büyüme, gelişme ve hasat 

döneminde ve sonrasında meydana gelen her türlü sap, saman, çekirdek, kök, yaprak, dal, vb 

atıklar tarım ürünlerinin işlenmesi ile birlikte ortaya çıkan atıklar arasında yer almaktadır(Şanlı 

2014).Kaynakların etkin kullanımı ve geri dönüşümün büyük önem kazandığı günümüzde 

tarımsal atıkların değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Doğa ile uyumlu olması  
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nedeniyle sürdürülebilir çevre için, tarımsal atıkların değerlendirilmesi son derece önemlidir. 

Dünya nüfusunun hızla arttığı ve artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanabilmesi için ürün 

üretiminin arttırılması ve birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi gerekliliği tarımsal 

atıkların değerlendirilmesi konusunu daha da önemli hale getirmiştir. Tarımsal üretimde 

değerlendirilebilmenin yanı sıra inşaat sektöründen enerji üretimine, kimya sanayiinden 

mobilya sektörüne kadar geniş bir değerlendirme alanı olan tarımsal atıklar, doğa ile uyumlu 

olması ve ekonomik açıdan büyük avantaj sağlaması açısından geri kazanımı son derece 

önemlidir(Özütemiz,2017). 

1.4 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TARIMSAL ATIKLAR   

1.4.1.Dünya’da Tarımsal Atıklar ve Kullanımı 

Stockholm Konferansı’nda kabul edilen Bildirge’nin ilk maddesinde “İnsan, onurlu ve iyi bir 

yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları 

temel hakkına sahiptir” ilkesi yer almıştır. Söz konusu Bildirge, yasal açıdan bağlayıcı 

olmamakla birlikte hukuki bir öneme sahiptir. Stockholm Konferansı’nda ilk kez kabul edilen 

“çevre hakkı”, çevrenin “herkesin ortak varlığı” olduğu temeline dayalı “eşitlik” ilkesinde 

gelişen bir haktır. Bu hakla ulaşılmak istenen; doğayı sömürü değil, uyum temelinde bugünkü 

ve gelecek kuşaklar için yaşamaya elverişli ortam yaratarak herkesin ondan eşit yararlanması 

hedefidir. Çevre hakkı ile diğer haklar arasında görülen çatışmalar, çevre hakkının, yani insanın 

var olma ve yaşamını sürdürme hakkının yararına dengelenmelidir. Çünkü “çevre hakkı genel 

çıkarları özel çıkarların önüne geçmiştir” (Keleş ve Hamamcı 2005). İnsan haklarının evrimi 

de bu yönde bir eğilim göstermektedir. Fakat çevre noktasında en önemli sorunlar arasında 

atıklar konusu gelmektedir (Akçay 2014). Tarım sistemi içinde geri dönüşüm, besin 

maddelerini ve biyokütle ürünlerini yeniden kullanmayı ve sağlıklı bir gıda sisteminin yanında, 

üretilen ürünlerden arta kalan atıkların doğal döngü içerisinde en etkin kullanımını 

hedeflemektedir. Toprağın biyolojik döngülerinin doğru olması, içinde bulunan besin 

elementlerinin çoğalmasına ve verimliliğin armasına neden olur. Tarım sisteminde geri 

dönüşüm uygulamaları yalnızca ekolojik ilkeleri dikkate alarak değil, ekonomik ve sosyal 

değerleri de hesaba katarak yapılmalıdır (FAO 2018). Mo vd. (2003), yaptıkları çalışmalarda 

buğday sapları, soya fasulyesi proteini ve soya fasulyesi unu gibi değişik birleşimdeki 

yapıştırıcılar kullanarak yonga levhalar üretmişlerdir. Saman levhaların eğilme dirençleri, 

elastikiyet parçaları, iç yapışma dirençleri, suda kalınlık artımları gibi değerler test edilmiş ve 

UF tutkalı ile elde edilen levhalara yakın özelikler gösterdiği belirtilmişlerdir. Leiva vd. (2007), 

pirinç kabuklarından (çeltik), soya fasulyesi ve %10 alkali ile muamele edilmiş soya fasulye  
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protein karışımı kullanarak levhalar üretmiştir. Oldukça farklı tutkal formülasyonu ile üretilen 

levhaların eğilme, yapışma gibi dirençleri test edilerek bitkisel atıklardan elde edilen 

yapıştırıcıların UF tutkalına alternatif olabileceği belirtilmiştir. Wu (2001), şeker kamışı 

saplarından PMDI tutkalı ile ürettiği levhaların mekanik direnç değerlerinin oldukça yüksek 

olduğu ve standartları karşıladığı anlaşılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak tarım 

ürünlerinin kullanımı, dünya genelinde gıda tarımının zarar görme endişesini ortaya koymuştur. 

Özellikle 2008 yılında gıda fiyatlarındaki artış bu endişeyi güçlendirmiş ve Indirect Land Use 

Change (ILUC) adı verilen, Toprağın 38 Dolaylı Kullanımı Değişikliği kavramının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Tarım ürünlerinin enerji elde etmek için yetiştirilmesinin bir sonucu 

olarak da biyoyakıtlar çeşitli şekilde sınıflandırılmıştır. Direk enerji kaynağı olarak tarım ürünü 

yetiştiriciliği, birinci nesil biyoyakıtlar olarak adlandırılmıştır. Birinci nesil biyoyakıtlara 

alternatif olarak da ikinci nesil ve üçüncü nesil biyoyakıt kavramları ortaya çıkmıştır. Bu 

sınıflandırma içerisinde ikinci nesil biyoyakıtlar orman ürünleri artıkları, mısır sapı, ayçiçeği 

sapı gibi tarımsal atıklardan elde edilen biyoyakıt olarak tanımlanmıştır. Üçüncü nesil 

biyoyakıtlar ise çayır, çimen, alg, su yosunu gibi tarım dışı ürünlerin kullanımı ile elde edilen 

biyoyakıtlardır. Artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanması sorunu, enerji 

kaynağı olarak tarımsal atık kullanımını daha cazip hale getirmiştir (Özütemiz 2017). 

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak, hububat üretiminde de artış gözlenmektedir. 

Nüfusun  artması enerji ihtiyacının artmasını da beraberinde getireceği için, üretimden elde 

edilen tarımsal atıkların değerlendirilmesi ekonomik açıdan oldukça önemli bir sonuç olacaktır. 

Enerji ve ekonomiye sağladığı yararların yanı sıra her geçen gün artan çevre kirliliğinin önüne 

geçmesi bakımından, tarımsal atıkların değerlendirilmesi tüm dünyada olumlu bir davranış 

olacaktır.     

1.5 TÜRKİYE’DE TARIMSAL ATIKLAR VE KULLANIMI 

 Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de atıkların kaynağının azaltılması, var olan 

atıkların geri kazanımı her geçen gün son derece önemli bir hal almaktadır. Atıkların geri 

kazanılması hem kaynakların etkin kullanımı, hem çevre sorunları hem de ekonomik açıdan 

son derece önemlidir. Tarımsal atıkların araziye bırakılması insanlığın var oluşundan ve tarım 

ürünleri yetiştirmeye başladığı dönemlerden bu yana geleneksel bir uygulama tarzı olarak kabul 

görmüştür. Ancak, artan nüfus ve teknolojik koşulların tarım sektöründe verimliliği arttırıcı 

etkisi ile birim alanda daha fazla ürün yetiştiriciliği gerçekleştirilebilmiştir. Verimde 

gerçekleşen bu artış sayesinde de bu tür atıkların küçük bir alana çok miktarda, gelişigüzel 

bırakılması toprağın olumsuz etkilenmesine, toprakta yaşayan birçok canlının yaşam  
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alanlarının tahrip olmasına neden olmuştur. Bu olumsuzlukların yanı sıra yüzey ve yer altı suları 

da kirlenmiş, doğa ve tarım birçok yönden etkilenmiştir. Türkiye’de son yıllarda yapılan bazı 

çalışmalar, çeşitli nehir ve havzalarda gözlenen azot ve fosfor artışlarının aşırı gübre kullanımı 

ve tarımsal atıkların araziye kontrolsüz ve aşırı verilmesi gibi faaliyetlerden kaynaklandığını 

göstermiştir (Boztuğ 2010). Tarımsal atıkları doğaya gelişi güzel bırakmak yerine, ekonomik 

değeri olan ürünlere dönüştürme yönünde Türkiye’de de birçok çalışma yapılmıştır. Güler ve 

Özen (2006), yaptıkları çalışmalarda, pamuk saplarından, her tabakada değişik oranlarda olmak 

üzere UF ve PF tutkalları kullanarak, 20 mm kalınlıkta üç tabakalı yonga levhalar üretmişlerdir. 

PF ile üretilen yonga levhaların mekanik direnç değerlerinin, UF ile üretilenlerden belirgin 

şekilde yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. (Bektaş ve ark,2005), ay çiçeği saplarını belli 

oranlarda kavak yongası ile karıştırıp, UF tutkalı ile tutkallamak sureti ile levhalar 

üretmişlerdir. Bu çalışmadan UF tutkalıyla, sadece ayçiçeği sapları veya kavak-ayçiçeği sapları 

karışımının kullanılarak, kavak odunundan üretilen levhaların mekanik değerlerine yakın 

panellerin üretilebileceğini göster işlerdir. Güler vd (2006), ayçiçeği sapları ile kızılçam 

yongalarını karıştırarak 700 kg/m³ yoğunlukta üç tabakalı levhalar üretmişlerdir. Levhaların 

mekanik direnç değerlerinin standartları karşıladığı ve ayçiçeği sapı-kızılçam odununun yonga 

levha üretiminde birlikte kullanılmasının mümkün olduğunu ortaya koymuşlardır. Karakuş 

(2007) ise; patlıcan, biber ve domates gibi tarımsal bitki saplarından, değişik oranlarda UF ve 

MUF tutkalları kullanarak üç tabakalı, orta yoğunlukta yonga levhalar üretmiştir. Yaptığı 

çalışmalar sonucunda biber sapı esaslı levhaların direnç özelliklerinin, diğer patlıcan ve 

domates esaslı levhalardan daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Domates esaslı levhaların 

ise iç yapışma direnç değerlerinin patlıcan esaslı levhalardan düşük, fakat diğer direnç ve 

mekanik 45 özelliklerinin daha yüksek olduğunu saptamış, bu durumun muhtemelen domates 

liflerinin kimyasal içeriğinden ve yapışma esnasındaki kimyasal etkileşimden kaynaklandığı 

görüşünü ortaya koymuştur. Tarımsal atıkların daha etkin kullanımına yönelik bir başka 

değerlendirme şekli olan mantar yetiştiriciliği de, Türkiye’de devam eden çalışmalar arasında 

yer almaktadır. Örneğin, Pleurotus mantarları dünyada üretimi ve tüketimi yapılan mantar 

türleri içinde ilk üç mantar türünden biri içerisinde yer almaktadır. Türkiye’de de son yıllarda 

Pleurotus mantarlarının üretim ve tüketimlerinde büyük bir artış gözlenmektedir. Bu mantar 

türünün Türkiye’de yaygınlaştırılabilmesi için, öncelikle yetiştirileceği bölgede kolayca temin 

edilebilecek tarımsal artıkların belirlenip, uygun yetiştirme ortamlarının belirlenmesi 

gerekmektedir (Şanlı 2014). Özetle doğal bitki varlığımızda bulunan mantar türlerini uygun 

tarımsal atıkları kullanarak kültüre etmek, ekonomik değeri bulunmayan ve hali hazırda var  
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olan tarımsal atıkların ekonomik olarak değer kazanmasını sağlayacaktır. Ayrıca kullanılmış 

mantar kompostu hayvan yemi, organik gübre, toprak düzenleyicisi, çiçek ve fide 

yetiştiriciliğinde ortam, yeniden mantar üretimi ve örtü toprağı gibi birçok farklı alanlarda 

kullanılabilmektedir (Şanlı 2014). Tarımsal atıkların değerlendirilemsine yönelik 

gerçekleştirilen bir başka çalışma da, inşaat sektöründe kullanımıyla alakalıdır. Bu konu ile 

ilgili Türkiye’de birçok akademik çalışma yapılmış ve atıl durumdaki tarımsal atıkların yapı ve 

yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliği birçok bilimsel araştırma ile ortaya konmuştur. 

Yapılan bu çalışmalarda ortak kanı ayçiçeği sapı, şeker kamışı, bambu, jüt, kenaf, pamuk, pirinç 

sapı, pirinç kabuğu, muz sapı, buğday, tütün, ananas, mısır sapı, kenevir, yulaf sapı, saman, 

arpa, keten, çavdar vb. bitkisel ve tarımsal atıklardan yapı malzemesi üretilebileceği yönündedir 

(Sisman & Gezer 2011). Yapı malzemelerinde tarımsal atıkların kullanılması üretim 

maliyetlerini düşürmek gibi bir avantaja sahiptir. Ayrıca, hafif materyal oldukları için binanın 

yükünü de hafifletmiş olacaktır. Bu da, ülkemiz gibi deprem kuşağında olan ülkeler için 

oldukça önemli bir yarardır. Tarımsal atıklarının yapı malzemesi olarak kullanılan diğer 

avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Yıllık periyotda ya da daha kısa sürede oluşmaları rahatlıkla temin edilebilmelerini sağlar.  

Yapılara yakın yerlerde elde edildiklerinden nakliye maliyetleri de düşüktür. Böylece çevre 

kirliliğinin önüne geçilmiş olur.Tarımsal atıkların geleneksel kullanım yöntemlerinin yanı sıra 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması, Türkiye ekonomisi açısından son derece 

önemlidir. Tarım uygulamalarının yetersiz oluşu, nüfus artışı ve yanlış uygulanan tarım 

politikaları gibi nedenlerle tarım ürünleri bakımından kendi kendini doyurabilen bir ülkeyken, 

ne yazık ki neredeyse tüm gıda ürünlerini dışarıdan ithal eden bir ülke durumuna geldik. Tüm 

dünyada var olan tarım ürünlerinin gıda dışı sektörler için yetiştirilmesinin sakıncalı olduğu 

görüşü Türkiye için de geçerlidir. Bu nedenle yenilenebilir enerji için tarım ürünü üretmek 

yerine, gıda için üretilen ürünlerden arta kalan atıkların enerjiye dönüştürülmesi ekonomik ve 

çevresel açıdan olumlu bir davranış olacaktır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının kaynaklara 

yakın yerlere kurulması, bu bölgelerde istihdam da yaratacaktır. Küçük tarım üreticilerine ek 

gelir sağlaması da kırsal kalkınma için önemli bir adımdır. Türkiye’nin tarımsal atık 

potansiyelini belirleyebilmek için tarımsal üretim miktarına ilişkin verilerin bilinmesi 

gerekmektedir. Tablo 1’de Türkiye’de ve Dünyada gıda için gerekli olan temel hububat 

ürünlerinin, Türkiye’deki üretim miktarlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tarımsal atıkların 

geri kazanımı, özellikle ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüşebilmesi için üretime ait  
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bilgilerin iyi analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmelidir. Elde edilen bulgular neticesinde de 

yeni hedefler oluşturulmalıdır. 

 

 2.  MATERYAL VE METOT  

 Hesaplamada kullanılacak bitkisel ürün atık miktarı ve enerji potansiyeli hesaplamaları 

(Başçetinçelik ve ark. 2005; Karaca ve ark, 2016 ve Karabaş 2019; Baran ve Küçüker, 2021) 

tarafından kullanılan yönteme göre aşağıdaki 1 ve 2 nolu eşitliklerle hesaplanmıştır.  

2.1.Bitkisel Ürün Atık Miktarı ve Enerji Potansiyeli Hesaplanması 

Teorik bitkisel üretim atıklarının mevcut miktarı, ürünlerin üretim miktarı ile atık ürün oranının 

çarpımı ile elde edilir.   

TBAM = ÜM × AK                                                   

Burada; TBAM= Teorik ürün atık miktarı (ton/yıl)  

ÜM= Üretim miktarı (ton/yıl) 

AK= Atık katsayısı 

Bitkisel üretim atıklarının enerji potansiyeli ise teorik bitkisel üretim atık miktarı ile atık ısıl 

değerinin çarpımı ile elde edilir  

AEP= TBAM × AID                                                                                                        

 (2)    

Burada; 

AEP= Atık ürün enerji potansiyeli (MJ)  

TBAM= Teorik bitkisel ürün atık miktarı (kg)  

AID= Atık ısıl değeri (MJ/kg) 

 

Tablo 1. Türkiye’de Hububat Üretimi 

Üretilen ürün 

(milyon ton) 

  2013  2014  2015    2016      2017 

Buğday 20.100 22.050 19.000 22.600 20.600 

İri taneli hububat 12.398 14.523 12.872 15.112 13.760 

Pirinç 0.528 0.540 0.498 0.552 0.552 

Toplam 33.026 37.113 32.370 38.264 34.912 

(FAO,2018). 
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3.ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tablo 2. Türkiye’de ki Tarımsal Atık Miktarları ve Yanma Enerji Değerleri (Agricultural Waste    

Amounts and Combustion Energy Values in Turkey) 

                                                                  ÜRÜNLER(ton) 

YIL Buğday Arpa Msır Ayçiçeği Pamuk Ş.Pancarı Toplam 

2015 20.600.000 6.700.000 6.400.000 1.670.716 2.100.000 19.592.731 57.063.447 

2016 21.500.000 7.100.000 5.900.000 1.964.385 2.450.000 21.149.020 60.063.405 

2017 20.000.000 7.000.000 5.700.000 1.949.229 2.570.000 17.436.100 54.655.329 

 

AEP= TBAM × AID (2) 

Burada; AEP= Atık ürün enerji potansiyeli (MJ) 

TBAM= Teorik bitkisel ürün atık miktarı (kg) AID= Atık ısıl değeri (MJ/kg) =ÜM (Üretim 

miktarı *atık katsayısı 

Toplam yanma enerjisi=*Kullanabilirlik oranı =Atık miktarı* Birim ısıl değeri 

 

Tablo 3. Türkiye’de ki Tarımsal Atık Miktarları ve Yanma Enerji Değerleri (Agricultural Waste 

Amounts and Combustion Energy Values in Turkey) 
                                                                                       2016 

Ürün  Atık Üretim 

miktarı 

(ton/yıl) 

Atık 

katsayıs

ı 

Atık 

miktarı 

(ton/yıl) 

Kullanılab

i 

 lirlik 

oranı 

Kullanıla 

bilir atık 

miktarı 

(ton/yıl) 

Birim 

Isıl 

değer 

(MJ/kg

) 

Toplam 

Yanma 

Enerji 

Değeri       

(GJ) 

Mısır Sap 

Koçan 

6.400.000 4.04 25.856.00

0 

      0.5 12.928.00

0 

17.65 228.179.200 

Buğday             Saman 20.600.00

0 

1.63 33.578.00

0 

0.5 16.789.00

0 

17.51 293.975.390 

Arpa Saman 6.700.000  1.12 7.504.000 0.5 3.752.000 17.31 64.947.120 

Ş.Pancar

ı 

Baş 

Yapra

k 

19.592.73

1 

2.06 40.361.02

5 

05 20.180.51

2 

  18 363.249.223

2 

Ayçiçeği Sap 1.670.716 1.73 1.219.622 0.5   609.811   18 10.976.604 

Toplam                                                                                                                                   0,961 PJ 
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Tablo 4.Türkiye’de ki Tarımsal Atık Miktarları ve Yanma Enerji Değerleri (Agricultural Waste 

Amounts and Combustion Energy Values in Turkey) 
                                                                          2017 

Ürün Atık Üretim 

miktarı 

(ton/yıl) 

Atık 

katsayısı 

Atık 

miktarı 

(ton/yıl) 

Kullanıla

bilirlik 

oranı 

Kullanılabil

ir atık 

miktarı 

(ton/yıl) 

Birim 

Isıl 

değer 

(MJ/kg

) 

Toplam 

Yanma 

Enerji 

Değeri 

(GJ) 

Mısır Sap 

Koçan 

5.900.000 4.04 23.836.000 0.5 11.918.000 17.65 210.352.70

0 

Buğday Saman 21.500.00 1.63 35.045.000 0.5 17.522.500 17.51 306.818.97

5 

Arpa Saman 7.100.000 1.12 7.952.000 0.5 3.976.000 17.31 68.824.560 

Ş.Panca

rı 

Baş 

Yapra

k 

21.149.020 2.06 43.566.981 0.5 21.783.490 18 392.102.83

0 

Ayçiçeğ

i 

Sap 1.964.385 1.73 1.434.001 0.5 717.000 18 12.906.009 

Toplam                                                                                                                                0,991 PJ 

                                                                                                                                             

 

Tablo 5. Türkiye’de ki Tarımsal Atık Miktarları ve Yanma Enerji Değerleri (Agricultural Waste 

Amounts and Combustion Energy Values in Turkey) 

                                                                       2018 

Ürün Atık Üretim 

miktarı(ton

/yıl) 

Atık 

katsay

ısı 

Atık 

miktarı(ton

/yıl) 

Kullanılabil

irlik oranı 

Kullanılabi

lir atık 

miktarı(ton

/yıl) 

Birim 

Isıl 

değer 

(MJ/k

g) 

Toplam 

Yanma 

Enerji 

Değeri 

(GJ) 

Mısır Sap 

Koça

n 

5.700.000   4.04 23.028.000      0.5 11.514.000 17.65 203.222.

100 

Buğda

y 

Sam

an 

20.000.000   1.63 32.600.000     0.5 16.300.000 17.51 285.413.

000 

Arpa Sam

an 

7.000.000    1.12 7.840.000     0.5 3.920.000 17.31 67.855.2

00 

Ş.Panc

arı 

Baş 

Yapr

ak 

17.436.100    2.06 35.  

918.366 

    0.5 17.959.183        

18 

323.265.

294 

Ayçiçe

ği 

 Sap 1.949.229    0.73 1.4   22.937     0.5 711.468        

18 

12.806.4

34 

Toplam                                                                                                                                   0,892PJ 
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Tablolar’da görüldüğü gibi 2016-2017 yılları arasında tarımsal atık yanma enerji değeri 

artarken, 2017-2018 yılları arasında azalarak en düşük 2018 yılında olmuştur. Tarımsal atıkların 

yakılarak veya gazlaştırılarak kullanılması enerji üretimi açısından iyi bir alternatiftir.. Bu 

yüzden tarımsal atıkların yanma enerji değerleri atıkların genel yanma enerjisi hesaplarında 

dikkate alınmıştır(Gürel,2020). 

 

Tablo 6. Kentsel Organik Atık Miktarları ve Yanma Enerji Değerleri (Municipal Organic   Waste 

Amounts and Combustion Energy Values in Turkey) 

           YIL Toplanan Belediye Atık 

Miktarı (ton) 

Organik Atık Miktarı 

(ton) 

OrganikAtıkların  

YanmaEnerji     Değerleri 

(PJ) 

2014 28.010.721 15.050.160      90,404 

2016 31.583.553 16.969.843 101,936 

2018 32.209.222 17.306.014     103,955 

 

Tablo 6’de görüldüğü gibi 2014 yılında belediyelerden toplanan atık miktarı 28.010.721 ton 

iken, 2016 yılında bu değer 31.583.553 ton’a, 2018 yılında ise 32.209.222 ton’a ulaşmıştır. 

Tablo 3-4-5-’de görüldüğü üzere 2014 yılında kentsel organik atıkların yakılmasından elde 

edilen toplam enerji değeri 90,404 PJ iken, 2016 yılında bu değer 101,936 PJ ve 2018 yılında 

ise 103,955 PJ olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4’ te görüldüğü gibi Türkiye’de 2014-2018 yılları 

arasında oluşan kentsel organik atık miktarları ve buna müteakiben hesaplanan yanma enerji 

değerleri artış göstermiştir. Kentsel organik atıklardan belediyeler tarafından deponi sahasında 

ortaya çıkan metan gazından elektrik üretimi alternatifi, yakılarak enerji üretilmesi alternatifine 

göre daha avantajlı olduğu genel yanma enerjisi hesaplamalarında dikkate alınmamıştır. 

Kentsel organik atıklardan biyogaz üretiminin hesaplanması daha doğru bir yaklaşımdır. 

Türkiye’de 2014-2018 yılları arasında oluşan kentsel organik atık miktarları ve buna 

müteakiben hesaplanan yanma enerji değerleri artış göstermiştir. 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmalarda; biyokütle potansiyelinin saptanması konusu öncelikle ele alınmalı ve elde 

edilebilecek biyokütle materyallerinin çeşitleri yıllık miktar olarak belirlenmelidir. Bu nedenle: 

1. Biyogaz enerjisi artmakta olan talepleri karşılayabilen ve petrolün yerine kullanılabilen 

önemli bir enerji kaynağıdır. 2. Biyogaz uygulanmasının desteklenmesi ve illere göre önerilen  
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tecrübelerin paylaşılması gerekmektedir(Kurt,Koçer,2010). Türkiye, tarımsal kökenli atık 

yönünden büyük bir potansiyele sahip olduğundan, bu potansiyelin bitki besleme maddesi ve 

enerji olarak değerlendirilmesi mümkündür. Tarımsal atık toplama ve kompost maddesi 

hazırlama mekanizasyonu ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır(Polat,2020). Tarımsal atıkların geri 

kazanımı, özellikle ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüşebilmesi için üretime ait bilgilerin 

iyi analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmelidir. Elde edilen bulgular neticesinde de yeni 

hedefler oluşturulmalıdır(Çolakoğlu,2018). 
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ÖZET 

Bu çalışmada Diyarbakır ilinde bağcılık yapan işletmelerin genel mekanizasyon yapısının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Diyarbakır ili Dicle, Eğil, Ergani, Çermik ve Çüngüş 

ilçelerinde üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilerle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır.  Anket 

çalışması ile işletmelerin genel arazi varlığı, bağ alanı, yetiştirilen üzüm çeşitleri, üreticilerin 

eğitim durumları, yaş durumları, traktör ve tarım makinaları varlığı, toprak işlemeden hasat 

aşamasına kadar kullanılan mekanizasyon araçları ve uygulamaları ile yeni teknolojilerden 

yararlanma düzeyleri incelenmiştir. Bağ işletmelerinin büyük çoğunluğunda asmaların yaşlı, 

budama, sulama, terbiye şekli seçimi, mekanizasyon, hastalık ve zararlılarla mücadele 

konularda yapılan uygulamaların çiftçilerin kendi bilgi birikimleri ile gerçekleştirildiği tespit 

edilmiştir.  Geleneksel üretim biçimi hakimdir.   İlde   modern   bağcılık   tekniklerini   

uygulayan   işletmelerin   sayısı   çok   azdır. Üreticilerin pazarlama konusunda da ciddi   

sorunlar   yaşadıkları   belirlenmiştir.   Ayrıca işletmelerin sahip oldukları mekanizasyon 

araçları ve uygulamaları bakımından oldukça yetersiz oldukları görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Bağcılık, Bağ mekanizasyonu, Mekanizasyon düzeyi  
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SITUATION OF VINEYARD MECHANIZATION IN DİYARBAKIR PROVINCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

With this research, it was aimed to determine the general mechanization structure of grape 

growing enterprises in Diyarbakır province. For this purpose, a survey was conducted with the 

producers engaged in grape growing in Dicle, Eğil, Ergani, Çermik and Çüngüş districts. With 

the survey study, the general land existence of the enterprises, the vineyard area, the grape 

varieties grown, the education status of the producers, their age, the presence of tractors and 

agricultural machinery, the mechanization tools and applications used from tillage to harvest 

and their level of benefiting from new technologies were examined. It has been determined that 

in the vast majority of vineyards, the applications made on vines are old, pruning, irrigation, 

selection of training style, mechanization, and fight against diseases and pests are carried out 

with the knowledge of the farmers. The traditional mode of production dominates. The number 

of enterprises applying modern viticulture techniques in the province is very few. It has been 

determined that manufacturers have serious problems in marketing. In addition, it has been seen 

that the enterprises are quite inadequate in terms of the mechanization tools and applications 

they have. 

 

Keywords: Diyarbakir, Viticulture, Viticulture mechanization, Mechanization status 
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1. GİRİŞ    

Türkiye, sahip olduğu bağ alanları ve üzüm üretim miktarı bakımından dünyanın önemli 

ülkeleri arasında yer almaktadır. Yaklaşık 550.000 ha alanda 4 milyon ton üzüm üretimi 

yapılmaktadır. Bu üretim ile Türkiye dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer almaktadır. Ekolojik 

koşullarının uygunluğundan dolayı yerli ve yabancı çok sayıda üzüm çeşidi ülkemizin hemen 

hemen her bölgesinde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Bu bölgeler içerisinde Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Türkiye’nin üzüm üretiminin yaklaşık %15’ini karşılamaktadır (Özdemir ve 

Tangolar 2005; Özdemir ve ark.,2010; Özdemir ve ark.,2014; Çakır ve ark., 2015). Bağcılık 

yönünden en önemli illeri; Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’dir. Diyarbakır ilinin toprak ve 

iklim koşullarının bağcılığın yetiştirme ve büyüme şartlarına uygunluğu nedeniyle Türkiye’de 

bağcılık yapan iller arasında önemli bir yere sahiptir. Sahip olduğu bağ alanı ve üretim miktarı 

bakımından yıllara göre değişmekle birlikte genellikle yedinci sırada yer almaktadır. Bağcılık; 

Dicle, Lice, Ergani, Eğil, Hazro, Çermik, Çüngüş ilçelerinin meyilli ve dağlık alanlarında 

yoğunluklu olarak yapılmaktadır ve o yörelerde yaşayan çok sayıda ailenin temel geçim 

kaynağını oluşturmaktadır.  

Diyarbakır ve ilçeleri yetiştirilen üzüm çeşitleri bakımından da oldukça zengindir Öküzgözü, 

Boğazkere ve Şire Diyarbakır ilinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşitleridir. 

Üretilen çeşitler çoğunlukla sofralık, şaraplık ve kurutmalık olmak üzere üç farklı şekilde de 

değerlendirilmektedir. Bunların dışında, bazı çeşitler yaygın olarak şıra, pekmez, pestil, sucuk 

gibi ürünlerin yapımında da kullanılmaktadır. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde üretimin en 

fazla yapıldığı ilçeler arasında Ergani (%18.75) birinci sırada yer alırken onu sırasıyla Dicle 

(%17.14) ve Çermik (%14.80) ilçesi yer almaktadır. Çok zengin bir bağcılık potansiyeline sahip 

olmasına rağmen, Diyarbakır ilinde halen geleneksel üretim teknikleriyle üretim yapılmaktadır. 

Bu da üretim alanlarını, miktarını gelişimini sınırlandırmaktadır.  

Diyarbakır ilinde bağcılık potansiyelinin belirlenmesi, yetiştirilen çeşitlerin kalite özelliklerinin 

ortaya konması ve değerlendirilmesi amacıyla bugüne kadar değişik çalışmalar yapılmıştır ve 

bu çalışmalarda ilin sahip olduğu bağcılık potansiyeli ve yetiştiricilik durumu ele alınmıştır 

(Özdemir ve Tangolar, 2005, Karataş ve ark. 2007, Karataş ve ark. 2010, Özdemir ve ark. 2008, 

Özdemir,. 2009, Özdemir ve ark. 2010, Çelik, 2014; Şensoy ve Akcan; 2014; Değirmenci 

Karataş ve ark. 2015; Atasever., 2016; Karakuş ve ark. 2019). Ancak, önemli bir tarımsal üretim 

teknolojisi olan mekanizasyon uygulamalarının durumunu ortaya konulmasına yönelik her 

herhangi bir bilimsel çalışmaya rastlanmamıştır.  
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Buna karşın ülkemizde bağcılığın gelişmiş olduğu Trakya ve Ege bölgelerinde yetiştirme 

tekniklerinin yanı sıra bağcılıkta mekanizasyon ve mekanizasyon uygulamalarına yönelik 

çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin Eker ve ark. (1988), Trakya yöresinde üzüm 

yetiştiriciliğinde diğer ülkelerde kullanılan mekanizasyon aletlerinin ülkemiz koşullarına 

uygunluğu araştırılmış ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirmişlerdir. Yine Durgut 

ve Arın (2005), Trakya yöresi bağcılığının mekanizasyon düzeyi ve sorunları ile ilgili yaptığı 

çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde, bağcılık yapılan işletmelerden, arazi, 

traktör, alet ve makine varlığı, kullanılan mekanizasyon yöntemleri vb. verileri toplamış ve 

yöredeki bağcılık işletmelerindeki mekanizasyon durumunu ortaya koymaya çalışmıştır. 

Çalışma sonucunda, anket yapılan işletmelerde birim alana düşen traktör gücü 33.73 kw /ha 

olarak bulunmuş, işletme başına 4,1 adet ve traktör başına 5.02 adet tarım alet ve makinesi 

düştüğü belirlenmiştir. Yöredeki bağların yaşlı olması nedeniyle, günümüzde bağcılıkta 

uygulanan agro-teknik isteklere uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Gücüyen (2007), Manisa 

ili ve çevresinde bağcılıkta mekanizasyon durumu, sorunları ve iyi tarım uygulamalarına 

yönelik bir çalışma yürütmüştür.  Çalışmasında bağ işletmelerinin yapısı ve mekanizasyon 

durumu ortaya koymuştur. Sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunmuştur.  Özdemir ve ark. 

(2014), Mardin   ilinde   üzüm   yetiştirilen   işletmelerin   genel yapısının belirlenmesi amacıyla 

üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilerle anket çalışması yapmışlardır. İşletmelerin sahip oldukları 

mekanizasyon araçları ve uygulamaları bakımından oldukça yetersiz olduklarını ifade 

etmişlerdir. Sessiz ve ark.(2018); Eliçin ve ark. (2019) ve Pekitkan ve ark. (2020) tarafından 

Diyarbakır’a özgü olan bazı üzüm çeşitlerinin kesme özelliklerini belirlemişlerdir.  

Bu yüzden önemli bir bağcılık potansiyeline sahip Diyarbakır ilinin bağcılık işletimlerinin 

makina ihtiyacını belirlemek için mevcut durum tespiti için mekanizasyon durumunu ortaya 

konacak bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda yürütülen bu çalışmayla 

Diyarbakır ilinde bağcılık yapan (üzüm yetiştirilen) işletmelerin mekanizasyon yapısının ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda başta Ergani, Çermik, Çüngüş, Eğil, Hani, 

Hazro ve Dicle ilçeleri olmak üzere faaliyet alanı bağcılık olana 100 üretici ile yüz yüze bir 

anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında toprak işemeden hasat aşamasına kadar 

kullanılan makina/ekipman ve mekanizasyon uygulamalarının durumu incelenmiştir. Mevcut 

makinaların yanı sıra gerekli olan makina/ekipmanın ne olduğu da ortaya konulmuştur. Bu 

durumda bölgedeki tarım makinaları imalatçılarının bağcılık için üretebilecekleri makinalar 

için bir veri oluşturacaktır. Dolaysıyla bağcılık işletmelerin mekanizasyonun gerekliliği ve 

ekonomik bir işletme için gerekli verilen elde edilmesi sağlanacaktır. 
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2. MATERYAL ve METOT  

Bu çalışmada, Diyarbakır ilinde bağcılığın en yoğun yapıldığı Ergani, Çermik, Çüngüş, Eğil, 

Hani, Hazro ve Dicle ilçelerinde bağcılık yapan işletmeler gezilerek 100 üretici ile (işletme 

sahipleriyle) bağcılıkta kullanılan mekanizasyon araçlarının varlıklarına/sorunlarına yönelik 

yüz yüze bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması ile işletmelerin genel arazi varlığı, 

bağ alanı ve durumu, yetiştirilen üzüm çeşitleri, üreticilerin eğitim durumları, yaş durumları, 

traktör ve tarım makinaları varlığı, toprak işlemeden hasat aşamasına kadar kullanılan 

mekanizasyon araçları ve uygulamaları ile yeni teknolojilerden yararlanma düzeyleri 

incelenmiştir.  

Çalışmada toprak işlemeden hasat aşamasına kadar bağcılıkta kullanılan makina/ekipman ve 

mekanizasyon uygulamalarının durumu incelenmiştir.  Hobi ve çok küçük alanlarda üretim 

yapanlar göz ardı edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler öncelikle bilgisayara Microsoft 

Excel programı kullanılarak aktarılmış ve SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında mevcut durum tespiti ve sorunlarına yönelik 

bazı öneriler yapılmıştır.  

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Genel Tarımsal Yapı Ve Özellikler 

Diyarbakır il, topogafik özellikler, arazi üretkenlik sınıfları, kullanım şekli, yetiştirilen ürün ve 

sosyoekonomik seviyesine göre 4 alt Agro-Ekolojik bölgeye ayrılmış ve haritalandırılmıştır. 

Araştırma kapsamında incelenen 100 işletmenin tümü 2.,3. ve 4. Tarımsal alt bölgede yer 

almaktadır. Bu bölgelerin arazi yapıları dağlık ve eğimlidir. Tarımsal yöndeki arazi sınıfları 

daha düşüktür. Bu bölgelerde kuru tarım yapılmaktadır. Tahıl üretimi yoğun olarak 

yapılmaktadır. Tahıl üretiminden sonra özellikle, Ergani, Lice, Çermik, Çüngüş, Eğil 

ilçelerinde bağcılık ve meyve üretimi daha fazladır. 

Anketin uygulandığı işletmelerin sahip oldukları toplam arazi varlığı 2.200 dekar olarak 

belirlenmiştir. 2.200 dekarlık alanın 486,5 da’lık alanında (%22.2) üzüm yetiştiriciliğinin 

yapıldığı görülmüştür. İşletme başına düşen tarım arazisi büyüklüğü ise 22 dekardır. Bu 

arazilerin %82’inde kuru tarım, %18’inde sulu tarım yapıldığı tespit edilmiştir. Arazilerin 

%67’sinin % düz, %33’nün meyilli arazi olduğu belirlenmiştir. Yeni tesis edilen bağlar hariç 

eski olanlarının tümü susuzdur. Sulu olanların hemen hemen tümü yeni kurulmuş bağlardan 

ibarettir ve modern teli terbiye sistemiyle kurulmuş olup sulu üretim yapılmaktadır. 
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Çalışmada çiftçilerle yapılan anketlerden ortaya çıkan veriler incelendiğinde bağların 

birçoğunun yaşının tahmini bile yapılmamaktadır. Çok eskilere dayanmakladır. Verimi çok 

düşüktür. Buna karşın gelenekçi bir yapı sergilemektedirler.  Çoğu üretici atalarından kalan 

bağları koruma içgüdüsüne sahip olup son zamanlarda daha verimli ve yaygınlığı artan yeni 

çeşitlere pek sıcak bakılmadığı görülmüştür. Çiftçilerin ciddi bir şekilde eğitim sonunu olduğu 

gözlemlenmiştir. Yenilikçi olmadıkları görülmüştür. Yeni bağ tesisi ve yeni çeşitler konusunda 

tereddütlerinin olduğu çevre ve yakın köylerde edindikleri ve duydukları bilgiler nedeniyle yeni 

bağ alanları kuranların kullandıkları üzüm çeşitlerinden verim alamadıkları ya da iklime uygun 

olmadıklarını düşündüklerinde eski ve geleneksel üzüm bağları ile çiftçilik yapmaya devam 

ettikleri görülmüştür.  Anketin uygulandığı işletmelerin bağlarında Boğazkere (Şaraplık), 

Öküzgözü (Şaraplık) ve Şire (Sofralık) (Vitis vinifera L.) üzüm çeşitlerinin yoğunluklu olarak 

yetiştirildiği görülmüştür.    

Yeni bağ tesisleri kurulurken çok az çiftçinin hibe desteği alarak doğru üzüm cinsini tercih 

ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, eski üzüm bağlarını söküp yerine yeni bağ tesisi kurmuş olan 

çiftçilerden edinilen bilgide asmaların iklime uygun olmadığı sulama olanaklarının çok kısıtlı 

olması sebebiyle bağların çoğunun kuruduğu ve tekrar eski asmaları tarlalarına diktiği 

görülmüştür.  

Yeni kurulan bağlarda sıra arası ve sıra üzeri mesafeler (3x2 m) makinanın girebileceği şekilde 

tesis edilirken, geleneksel olanalar da hayvan pulluğuyla toprak işlenmektedir. Kimyasal ilaç 

uygulamalarının neredeyse üreticilerin % 90’nından fazlası tarafından yapılmadığı, hastalık ve 

zararlılara karşı çeşitli organik ilaçların kullanıldığı ifade edilmiştir. İlaçlama genellikle sırt 

pompasıyla yapılmaktadır. Büyük bağlarda, pülverizatör kullanılmaktadır. Makinanın 

giremediği bağlarda bağın dışında uzatma hortumuyla (püskürtme tabancası) yapılmaktadır. 

Ayrıca, gübreleme yapan çiftçi ise kullanılan gübrenin büyük bir kısmı yanmış hayvan 

gübresinin kullanımı tercih ettiği görülmüştür.  Yörede bağcıların toprak analizine ve atılacağı 

gübre miktarına yeteri kadar önem vermediği görülmüştür. Budama artıklarını gübre olarak 

kullanan üreticiye rastlanmamıştır.  

3.2. İşletmelerin Mekanizasyon Özellikleri 

3.2.1. Traktör varlığı ve özellikleri 

Anket kapsamında incelenen işletmelere ait traktör sayıları ve markalara göre dağılımı Şekil 

1’de verilmiştir. Şekilden görüleceği gibi farklı markalarda traktörlerin tercih edildiği 

görülmektedir. Anketin yapıldığı toplam 100 işletmede 40 adet traktörün olduğu tespit 

edilmiştir. İşletme başına düşen traktör sayısı 0.40 olmuştur. Bu değer oldukça düşük olmakla  
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birlikte işletmelerin ortalama arazi varlıkları ve bağ alanlarının da küçük olmaları dikkate 

alındığında makul bir değer olarak da dikkate alınabilir.  Diğer bir deyişle bu duruma 

işletmelerin arazi varlığı, üretim deseni, üretim şekli, susuz tarım uygulamaları ve arazi 

büyüklükleri etkili olmuştur. 

 

 

Şekil 1. İşletmelerin traktör sayılarının markalara göre dağılımı. 

 

Sessiz ve ark. (2012) tarafından Diyarbakır ilinin Agro-ekolojik alt bölgelere göre traktör 

varlığına ilişin yürütülen bir anket çalışmasında anketin uygulandığı I. Alt bölgedeki (Silvan, 

Bismil, Çınar) işletmelerin %54.8, II. Alt bölgedeki işletmelerin %30’u, III. Alt bölgedeki 

işletmelerin % 22.8’i ve IV. Alt bölgede % 31.3’ünün traktöre sahip olduğu görülmüştür. I. Alt 

bölgede traktörü olan işletmelerin %7.2’sinde birden fazla traktör varken, bu oran II. Alt 

bölgede % 2.8, III. Alt bölgede % 0.8 ve IV. Alt bölgede % 0 dır. Görüldüğü gibi arazi varlığı 

ve sulama olanaklarının yanı sıra traktör sayıları ve güçleri bakımından da I. Alt Bölge ilk sırada 

yer almaktadır. I. Alt Bölgede traktörü olmayan işletme oranı %45.2 iken, diğer bölgelerde bu 

oranın % 70 civarında olduğu tespit edilmiştir. Hatta III. Bölgede bu oran %77.2’dır.  Bu veriler 

dikkate alındığında 2., 3. Ve 4. Alt bölgede yer alan bu işlemelerin %60’inde traktör olamaması 

bizim bulguları doğrulamaktadır. İşletmelerin küçük olması nedeniyle 2. Traktörü olan 

işletmeye rastlanmamıştır.  

Traktör markalarına bakıldığında New Holland marka traktör tercihi ilk sırada yer alırken onu 

sırasıyla Massey- Ferguson, Tümosan, Fiat ve Erkunt izlemiştir. Geriye kalan 6 adet traktör ise 

6 farklı firmaya ait olduğu tespit edilmiştir. Güç büyüklükleri bakımından yapılan 

değerlendirmede güçlerin 50-110 BG arasında değiştiği belirlenmiştir. Toplam 40 adet  
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traktörden 14 adetinin gücü 50-60 BG arasında değişirken, 10 adetinin güç boyutu 61-70 BG 

arasında, 10 adetinin 71-100 BG arasında değişmiştir. Geriye kalan 3 adet traktör ise büyük 

güçlü traktör grubunda yer alarak güçleri 101-110 BG arasında değişmiştir. 50-70 BG arasında 

değişen traktörlerin oranı toplam traktörlerin %60’ini oluşturmuştur. En yeni traktör markansın 

da TÜMOSAN olduğu görülmüştür. Tercihlerde ekonomiklik ve görünürlük ön plana çıkmıştır. 

İşletmelerde tespit edilen traktörlerin 20’si (%50) 12 yaş altında iken geriye kalan yarısı 12 yaş 

ve üzeri olduğu tespit edilmiştir. Traktörlerde ekonomik ömrün 12 yıl olduğu kabul edilirse, 

işletmelerdeki traktörlerin yarısının yeni olduğu ve ekonomik ömürlerini tamamlamış 

traktörlerin azınlıkta olduğu ifade görülmüştür.  

3.2.2. Tarım makinaları varlığı ve özellikleri 

Tarımsal mekanizasyonun düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınan en önemli göstergelerden 

birisi traktör başına düşen alet-makine varlığıdır. Şekil 2’de anket kapsamında incelenen 

işletmelerdeki tarım alet-makine varlığı ve traktör başına düşen makina sayısı görülmektedir. 

Anket kapsamında incelenen 100 adet işletmede toplam 274 adet tarım iş makinasının olduğu 

görülmüştür. İşletme başına düşen toplam tarım iş makinası sayısı 2.74 adettir.  Tüm 

işletmelerin ortalama olarak tarım arabasının (römork) ve pulluğa sahip olduğu görülmüştür. 

Yapılan araştırma sonucunda, traktör ve toprak işleme ekipmanı olmayan işletmelerin, bu 

işlemi kira yoluyla yaptırdıkları saptanmıştır. Mevcut durumda traktörleri olmayanların dahi 

ileride traktör alabilirim düşüncesiyle eski makinaları satmadıkları ifade edilmiştir.  Toprak 

işleme aletlerinden başta pulluk olmak üzere çeşitli tip kültivatörün yaygın kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Bu veriler Sessiz ve ark. (2012)’de Diyarbakır ilinde tüm alt bölgeleri kapsayacak 

şekilde yürütmüş oldukları çalışmada işletme başına düşen ortalama tarım iş makinası sayısının 

3.73 olarak ve bütün Agro-ekolojik alt bölgelerdeki işletmelerde en çok kullanılan tarım aletinin 

kulaklı pulluk, kültivatör ve römork olduğu ve ankete tespit ettiğimiz değerlerle örtüştüğün 

söyleyebiliriz. II. bölgede işletme başına 2.49 adet makine düşerken, traktör başına düşen 

makina sayısı 7.22 adet, III. Bölgede işletme başına 1.43 adet makine düşerken, traktör başına 

düşen makine sayısı 6.08 olarak görülmektedir. Benzer durum IV. Bölgede de tespit edilmiştir. 

IV. Bölgede işletme başına 2.14 adet makine düşerken, traktör başına düşen makine sayısı 6.85 

olmuştur.  Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular bu üç bölgenin ortalama değerleriyle tamamen 

benzerlikler göstermiştir. Benzer sonuçlar Gücüyen (2007) tarafından da ifade edilmiştir.  
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Şekil 2. İşletmelerdeki tarım alet-makine varlığı ve traktör başına düşen makina sayısı 

 

3.2.3. Mekanizasyon düzeyi 

Traktör ve alet-makina varlıkları incelenen işletmelerin mekanizasyon düzeyi göstergeleri 

Çizelge 1’ de verilmiştir. Çizelgeden görüleceği bağcılık yapan işletmelerde birim alan başına 

düşen traktör gücünün 8.2 kW/ha, 1000 ha’ lık alana düşen traktör sayısı ise 182, bir traktör 

başına düşen işletme alanı büyüklüğü alan 5.5 ha ve anket kapsamındaki işletmelerde traktör 

başına düşen makina sayısı 6.85 olarak bulunmuştur. Bu değerlerden anlaşılacağı gibi traktör 

sayısı traktör ve arazi miktarının az olması nedeniyle birim alana düşen mekanik güç, 1000 ha 

düşen ortalama traktör sayısı ve traktör başına düşen alan ve bir traktöre düşen makine sayısı 

olukça yüksek olmuştur.  

 

Çizelge 1. İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyi Göstergeleri 

Mekanizasyon Kriterleri 

kW/ha Traktör/1000 ha ha/Traktör Makine/Traktör 

8.2 182 5.5 6.85 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Diyarbakır ilinde bağcılık yapan tarım işletmelerin tarımsal yapısı ve mekanizasyon özellikleri 

hakkında bilgi edinilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda 

özetlenmiştir. 
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Yörede bağcılık çok eskilere dayanmaktadır ve bu yüzden önemli kısmında geleneksel 

yetiştiricilik yöntemi hakimdir. Mekanizasyon uygulamaları oldukça yetersizdir. Ürün verimi 

düşüktür.  Araştırma kapsamında incelenen 100 işletmenin tümü 2.,3. ve 4. Tarımsal alt bölgede 

yer almaktadır. Bu bölgelerin arazi yapıları dağlık ve eğimlidir. Tarımsal yöndeki arazi sınıfları 

daha düşüktür. Bu bölgelerde kuru tarım yapılmaktadır.  

Anketin uygulandığı işletmelerin sahip oldukları toplam arazi varlığı 2.200 dekar olarak 

belirlenmiştir. Bu alanının %22’sinde bağcılık yapılmaktadır. İşletme başına düşen tarım arazisi 

büyüklüğü ise 22 dekardır. Bu arazilerin %82’inde kuru tarım, % 18’inde sulu tarım yapıldığı 

tespit edilmiştir. Arazilerin %67’sinin % düz, %33’nün meyilli arazi olduğu belirlenmiştir. 

Yeni tesis edilen bağlar hariç eski olanlarının tümü susuzdur. Sulu olanların hemen hemen tümü 

yeni kurulmuş bağlardan ibarettir ve modern teli terbiye sistemiyle kurulmuş olup sulu üretim 

yapılmaktadır.  Anketin uygulandığı işletmelerin bağlarında Boğazkere (Şaraplık), Öküzgözü 

(Şaraplık) ve Şire (Sofralık) (Vitis vinifera L.) üzüm çeşitlerinin yoğunluklu olarak yetiştirildiği 

görülmüştür.    

Anket kapsamında incelenen 100 adet işletmede toplam 274 adet tarım iş makinasının olduğu 

görülmüştür. İşletme başına düşen toplam tarım iş makinası sayısı 2.74 adettir.  Geleneksel 

makinaların kullanıldığı görülmüştür. Başta toprak işleme aletlerinden başta pulluk olmak üzere 

çeşitli tip kültivatörün yaygın kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Bağcılık yapan işletmelerde birim alan başına düşen traktör gücünün 8.2 kW/ha, 1000 ha’ lık 

alana düşen traktör sayısı ise 182, bir traktör başına düşen işletme alanı büyüklüğü alan 5.5 ha 

ve anket kapsamındaki işletmelerde traktör başına düşen makina sayısı 6.85 olarak 

bulunmuştur.  

  

828



II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

KAYNAKÇA 

Atasever, S. 2016. Mardin İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri. 

D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisan Tezi. 

Çakır, A., E. Karakaya, ve H.K. Uçar. 2015. Mardin İli Savur İlçesi Bağ İşletmelerinin Mevcut 

Durumu ve Potansiyeli. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der./Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & 

Tech. 5(1): 9-19. 

Çelik, H. 2014. Türkiye Bağcılığında Üretim Hedefleri, Vizyon 2023. Bağcılık Çalıştayı, 40s, 

Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu, 26-27 Haziran 2013, Tekirdağ, Türkiye. 

Değirmenci Karataş, D., Karataş, H., Özdemir, G. 2015. Diyarbakır İli Bağcılığının Sektörel 

Durum Analizi. (TRC2-14-DFD/0010). Sonuç Raporu.  

Durgut, M.R., Arın, S., 2005. Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları. 

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2 (3). 

Eker, B. Akdemir, B. Kayişoğlu, 1988. Ülkemizde Bağcılıkta Mekanizasyon Durumunun 

Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, 3 Haziran 1988, 

Bursa. 

Eliçin, A.K., Sessiz, A, F. G. Pekitkan., 2019. Effect of Various Knife Type, Cutting Angle and 

Speed on Cutting Force and Energy of Grape Cane. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 

(European Journal of Science and Technology): No. 15, pp. 519-525. e-ISSN 2148-

2683. 

Gücüyen, A., 2007. Manisa İli ve Çevresinde Bağcılıkta Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve 

İyi Tarım Uygulamalarına Yönelik Çözüm Önerileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Bilim Dalı Kodu: 

501.08.00 

Karakuş, A., G. Özdemir ve A. Sessiz., 2019. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Kurutma Süresine Bağlı 

Olarak Tane Ağırlığında Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi. International 

Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR). S:60-72, 6-7 Nisan, 2019, 

Marmaris. Turkey.  

Özdemir, G. ve S. Tangolar, 2005. Diyarbakır ve Adana Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sofralık 

Üzüm Çeşitlerinde Fenolojik Devreler ile Etkili Sıcaklık Toplamı Değerleri ve Bazı 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu. 

19-23 Eylül, Cilt 2:446-453. Tekirdağ 

 

 

829



II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

Özdemir, G., 2009. Diyarbakır İlinde Bağcılığın Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi için Bazı 

Öneriler. Diyarbakır’da Tarım Dergisi, Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü Yayın Organı, 

17:18- 19. 

Özdemir, G., A. Sessiz, R. Esgici ve E. Doğan, 2014. Mardin İlinde Üzüm Yetiştirilen 

İşletmelerin Genel Yapısının Belirlenmesi. International Mesopotamia Agriculture 

Congress / IMAC, 22 -25 September in 2014. Diyarbakır. 

Pekitkan, F. G., A. K. Eliçin ve A. Sessiz, 2020.  Bazı Yerli Tip Üzüm (Vitis Vinifera L.) 

Çeşitlerinin Budama Sürgünlerinin Kesme Özelliklerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ Zir. 

Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.) 2020: 8 (1): 33–40 ISSN: 2147–8384 / e-ISSN: 2564–

6826 doi: 10.33202/comuagri.593671. 

Sessiz, A., E. Güzel. ve Y. Bayhan, 2018. Bazı Yerli ve Yabancı Üzüm Çeşitlerinde Sürgünlerin 

Kesme Kuvveti ve Enerjisinin Belirlenmesi.  Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 

(Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences). 5(4): 414–423, 

doi.org/10.30910/turkjans.471203.  

Şensoy, R.İ.G ve E. Akcan, 2014. Mardin İli ve Çevresinde, Bağcılık Kültürü ve Bağ 

ürünlerinin değerlendirme Şekilleri. International Mesopotamia Agriculture Congress / 

IMAC 2014. 22 -25 September in 2014. Diyarbakır. 

 

 

 

  

830



II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

ZEYTİN TARIMI VE YAPILAN KÜLTÜREL UYGULAMALAR: 

MARDİN/DERİK ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

Prof. Dr. Abdullah SESSİZ (Orcid ID: 0000-0002-3883-0793) 

Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 

21280, Diyarbakır, Türkiye.  

E-mail: asessiz@dicle.edu.tr  
 

  Doç. Dr. A. Konuralp ELİÇİN (Orcid ID: 0000-0003-3240-4547) 

Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 

21280, Diyarbakır, Türkiye.  

E-mail: konuralp.elicin@dicle.edu.tr 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Zeytinin Anavatanı ve gen merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan yukarı 

Mezopotamya’dır. Mezopotamya’nın ortasında yer alan Mardin ilinde zeytin yetiştiriciliği 

önemli bir potansiyele sahiptir. Mardin ilinde ise başta Derik ilçesi olmak üzere kısmen 

Nusaybin ve Dara’da zeytin tarımı yapılmaktadır. Zeytin denince akla Derik ilçesi gelmektedir. 

İlçede zeytin yetiştiriciliği çok eskilere dayanmaktadır. İlçenin ekolojik ve iklim yapısı zeytin 

yetiştiriciliğine uygun olup bilinçli olarak organik yetiştiricilik yapılmaktadır. İlçede yetiştirilen 

zeytin, yeşil zeytindir. İlçede ortalama 10.000 dekarlık alanda 130.000 adet zeytin ağacının 

olduğu ve yıllık üretim miktarının ise her yıl değişmekle birlikte yaklaşık 3500-6000 ton 

arasında değiştiği ifade edilmektedir. Üretimin önemli kısmı yeşil salamura olarak, az bir kısmı 

da yağ ve sabun olarak tüketilmektedir. Son yıllarda merkezde, üretim alanlarında ve 

miktarında düşüş meydana gelirken, ilçe kırsalındaki köylerde üretim artmıştır. Bu düşüşün 

temel sebepleri başta sulama, bakım ve mekanik uygulamalarının yetersiz olmasının yanı sıra, 

arsa ve inşaat gibi farklı amaçlar için kullanması soncunda azalan üretim alanları ve ağaç sayısı 

gösterilebilir. Bu çalışmada ile Mardin yöresinde zeytin tarımının mevcut durumu, gelişimi, 

sorunları ve bazı çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mardin, Zeytin alanları, Zeytin yetiştiriciliği, Kültürel uygulamalar 
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ABSTRACT 

The homeland and gene center of the olive is Upper Mesopotamia, which also includes the 

Southeastern Anatolia Region. Olive cultivation in the province of Mardin, located in the 

middle of Mesopotamia, has an important potential. In the province of Mardin, olive cultivation 

is carried out mainly in the town of Derik and partially in Nusaybin and Dara. When olives are 

mentioned, Derik district comes to mind. Olive cultivation in the district dates back to ancient 

times. The ecological and climatic structure of the district is suitable for olive cultivation and 

organic cultivation is done consciously. Olives grown in the district are green olives. It is stated 

that there are 130,000 olive trees on an average area of 10,000 decares in the district and the 

annual production amount varies between 3500-6000 tons, although it changes every year. An 

important part of the production is consumed as green brine, and a small part is consumed as 

oil and soap. In recent years, while there has been a decrease in the production areas and amount 

in the center, production has increased in the villages in the rural areas of the district. The main 

reasons for this decline are the inadequate irrigation, maintenance and mechanical applications, 

as well as the decreased production areas and the number of trees as a result of using them for 

different purposes such as land and construction. In this study, the current situation, 

development, problems and some solution suggestions of olive agriculture in the Mardin region 

were tried to be revealed. 

 

Keywords: Mardin, Olive fields, Olive cultivation, Cultural practices 
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1. GİRİŞ 

Akdeniz iklim koşullarında en iyi yetişme koşulu bulan zeytin bitkisinin anavatanı ve gen 

merkezi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön 

Asya’dır. Zeytin tarımı milattan önce 4000 yılında Anadolu'da başlamıştır (Anonymous, 1995). 

Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ağacı tarih boyunca bu bölgede kurulan tüm 

uygarlıkların temelini oluşturmuştur. Yayılışı doğudan batıya iki yoldan gerçekleşmiştir. 

Birincisi, Mardin, Hatay, Suriye, Ürdün ve Mısır üzerinden Tunus ve Fas’a, diğeri ise Anadolu 

boyunca Ege adaları, Yunanistan, İtalya ve İspanya’dır. Daha sonra İtalyan ve İspanyalı 

göçmenler tarafından Avustralya ve Amerika'ya yayılmıştır (Özkaya, 2004; Sessiz ve ark., 

2006; Sessiz ve Yıldırım., 2010). Dünya zeytin ağacı varlığının ve üretiminin yaklaşık %97’si 

Akdeniz bölgesindedir. Bölgede İspanya birinci sırada yer alırken onu İtalya, Yunanistan, 

Tunus ve Türkiye takip etmektedir. Geriye kalan kısmı Suriye, Fas, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır 

gibi ülkelerde üretilmektedir (Yalçın ve Alayunt., 2015; Demirali ve Saraçoğlu., 2020).  

Türkiye’de zeytin üretimi ekonomik olarak Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde yapılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki zeytin yetiştiriciliği yoğunluklu 

olarak Mardin, Gaziantep ve Kilis illerinde yapılmaktadır. Mardin ilinde ise başta Derik ilçesi 

olmak üzere kısmen Nusaybin, Dara ve Mardin merkezde zeytin tarımı yapılmaktadır. Derik, 

Mardin ilinin bir ilçesi olup batısında yer almaktadır. Kuzeyinde Mazıdağı ve Çınar, Güney ve 

Güney Doğusunda Kızıltepe, batısında Viranşehir ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 1367 

Km2 olup denizden 780 m yüksekliktedir. İlçenin doğu ve güneydoğusu ovalık olup, arazinin 

%70’ ini kaplamaktadır. Kuzey tarafı ise dağlık bir yapıya sahiptir. İlçenin iklim yapısı 

tropikaldir. İlçenin üretime yönelik sanayisi mevcut değildir. Halkın temel geçim kaynağı 

tarıma dayalıdır. 50143 hektarlık alanda tarla tarımı yapılmaktadır (TUİK, 2021). İlçede önemli 

oranda tahıl, baklagiller, sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Bunlara ilave olarak en popüler 

ürünü ilçeye özgü olan yeşil zeytindir. Derik ilçesinde zeytin yetiştiriciliği çok eskiler 

dayanmaktadır. Bu sayede ilçe ismi zeytin ile birlikte anılmaktadır. Mardin yöresine özgü 

olarak yetiştirilen zeytin, yeşil zeytindir. İlçede ortalama 10.000 dekarlık alanda 130.000 adet 

zeytin ağacının olduğu ve yıllık üretim miktarı her yıl değişmekle birlikte yaklaşık 3500-6000 

ton arasında değiştiği ifade edilmektedir (Anonymous, 2022). Bazı var yıllarında bu oranın 

birkaç kat daha fazla olduğu söylenmektedir. Başta Halhali çeşidi olmak üzere Belutti, Zoncik, 

Gullaki, Kejik, Melkabaz ve Maviş önemli çeşitlerdir. Bu çeşitler meyve ağırlığı, boyut 

özellikleri, hacim ağırlığı, sap uzunlukları, meyvenin daldan kopma kuvvetleri, olgunlaşma  
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süreleri, asitlik ve yağ oranları gibi fiziksel ve mekanik özellikler bakamından farklı özellikler 

göstermektedirler (Sessiz., 2005; Sessiz ve Esgici., 2005; Sessiz ve Özcan., 2006). 

İlçenin ekolojik ve iklim yapısı zeytin yetiştiriciliğine uygun olup organik olarak yetiştiricilik 

yapılmaktadır. Özellikle Halhali zeytin çeşidi Derik ilçesinin iklim koşullarına özgü olup 

tamamen organik koşullarda ve yeşil olarak tüketiciye sunulmaktadır. Bu yüzden zeytin ve 

zeytin ürünleri kaliteli ve lezzetli olmaktadır. Derik ilçesinin bir markası ve sembolü 

durumundadır. Son yıllarda hastalık ve zararlı artmakla birlikte ilaç ve gübre kullanımı halen 

yok denecek kadar azdır. Mevcut koşullarda ürünün büyük bir çoğunluğu sofralık ve yağ 

amaçlı, az bir kısmı sabun yapımında tüketilmektedir. Yağ ve sabun üretimi için sezon sonu 

siyahlaşan ve sofralık satılamayan ürün kullanılmaktadır.  

Yöre için çok popüler bir ürün olmasına rağmen son yıllara kadar geleneksel üretim ve tüketim 

yöntemi hâkim olmuştur. Son yıllarda ürünün katma değerini artıracak birtakım çalışmalar 

yapılmaktadır. Örneğin ilçede kamu destekleriyle kurulan paketleme tesisiyle boyutlarına göre 

sınıflandırma, zeytinin yağa işlenmesi, yağın ve zeytinin paketlenmesi ve ambalajlanması 

işlemleri yapılmaktadır. Artan bu ilgiyle birlikte zeytin ve ürünleri başta Zeytin Üreticileri 

Birliği, Kaymakamlık ve Belediye gibi kurumların öncülüğünde tanıtım amacıyla çeşitli ulusal 

ve uluslararası fuarlarda sergilenmektedir. Örneğin İngiltere’de düzenlenen London 2019 

Uluslararası Kalite Yarışmalarında Derik Halhali kırma zeytini olarak ilk kez ve Japonya da 

düzenlenen yarışmada ise ikinci kez Derik zeytinyağı ödül almıştır (Derik Kaymakamlığı, 

2020). Buna ilişkin verilen belge Şekil 1’de verilmiştir. Artık, ilçede organik olarak yetiştirilen 

bu değerli ürün artık sadece sofralık olarak değil, paketlenerek ve şişelenerek değerlendirme 

şekli ön plana çıkmıştır. Ürünün katma değerinin artmasıyla ilçede zeytin tarımına olan talep 

ve üretim alanları artmaktadır. 

 

 

Şekil 1. 2019 Londra kalite fuarında alınan ödüllün belgesi. 
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Derleme niteliğindeki bu çalışmada Mardin ili Derik ilçesinde Zeytin yetiştiriciliğinde yapılan 

kültürel uygulamalar ele alınmıştır.  

 

2. MEVCUT SORUNLAR 

Derik ilçesi ve Mardin yöresindeki zeytin yetiştiriciliğinde en önemli sorun zeytin 

bahçelerindeki ağaçların çoğunluğunun çok yaşlı ve mevcut dikim şekliyle mekanik 

uygulamalara uygun olmamasıdır. Son yıllarda kurulan zeytin bahçeleri hariç Şekil 2’de 

görüldüğü gibi bir büyük çoğunluğunu oluşturan ağaçların hemen hemen tümünün meyilli 

alanlarda makinaların giremediği arazilerde dikilidir. Dolaysıyla toprak işleme, sulama, 

budama, hasat gibi işlemler ağırlıklı olarak insan ve hayvan iş gücüne dayalı olarak 

yürütülmektedir. Üretim teknolojilerinin uygulamalarının yetersiz olması nedeniyle de verim 

düşük kalmaktadır. Diğer önemli bir sorun da zeytin bahçelerinin artık şehir merkezinde 

kalmasından dolayı ağaçların kesilip yerleşim alanları olarak değerlendirilmesidir. Hâlihazırda 

ekonomik olmadığı gerekçesiyle yok edilmekte ve yerine çok katlı binalar kurulmaktadır.  

 

 

Şekil 2. Derik ilçe merkezindeki zeytin bahçelerinin genel bir görünüşü. 

 

 

3. YAPILAN KÜLTÜREL UYGULAMALAR 

İlçedeki zeytin ağaçlarının büyük bir çoğunluğunun yaşlı olması sebebiyle geleneksel 

yetiştiricilik yapılmaktadır. Ağaçlar rasgele dikilmiştir. Bu yüzden kültürel işlemler daha çok 

insan el emeğine dayalı olarak yürütülmektedir. Bu yüzden ilçedeki zeytin ve yağ üretimi ilçe 

çoğu zaman yöre halkının talebini karşılayacak yeterlilikte değildir. Bunun en önemli 

sebeplerinden birisi kültürel uygulamaların yetersiz ve eksik yapılmasından kaynaklanan verim 

düşüklüğüdür. Kültürel uygulamaların mekanik olarak yapılmasına olanak sağlamak için 

bahçeler her şeyden önce makinaların rahatlıkla girebileceği şekilde tesis edilmelidir. Yeni 

kurulan bahçelerin dikim mesafeleri, arazi durumuna göre en az 5x6, 6x6, 7x7 veya 6x8 m  
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olmalıdır. Mevcut koşullarda zeytin yetiştiriciliğinde yapılan kültürel uygulamalar aşağıda 

verilmiştir. Bunlar; 

 Toprak işleme 

 Sulama 

 Budama,  

 Sulama,  

 Gübreleme,  

 Hastalık ve zararlılarla mücadele  

 Hasat ve hasat sonrası uygulamalar’dır. 

3.1. Toprak İşleme 

İlçe merkezinde mevcut kurulu zeytinlikler çok eski olup traktörün girebileceği şekilde tesis 

edilmediğinden, toprak işleme uygulamaları ya hayvan pulluğuyla yapılmakta ya da hiç 

yapılmamaktadır. Sadece ağaç gövdesinin çevresi bellenmektedir. Yeni kurulan ve ilçe 

merkezinin dışındaki köylerde kurulan zeytinlikler ise makina girebilecek şekilde tesis 

edilmiştir. Yeni olan zeytinliklerde, genellikle yabancı ot mücadelesi için toprak işlenmektedir. 

Toprak işleme genellikle kültivatörlerle yapılmaktadır.  

3.2. Sulama 

Sulama, ürün verimine, boyut özelliklerine, tane ve kalitesine etkili olan girdilerden birisidir. 

Zeytin toprak isteği duymayan, farklı tip topraklarda yetişme özelliğinde sahiptir. Susuz olarak 

da yetişebilmektedir. Ancak, verim çok düşüktür. Bu yüzden maksimum verim elde etmek için 

zeytin bahçelerinin mutlaka sulanması gerekmektedir. İlçede zeytin sulaması en önemli 

sorunların başında gelmektedir. Derik’te mevcut durumda sulama amaçlı kullanılan su 

kaynakları yetersizdir. Sulama, sırayla ve saat usulüne göre yapılmaktır. İlçe merkezinde 

genellikle salma şeklinde sulama yapılmaktadır. Merkeze bağlı köylerde ise ya köydeki mevcut 

su kaynaklarından yararlanmakta ya da başka ürünlerin sulanması için açılan sondaj 

kuyularından temin edilerek zeytinlikler sulanmaktadır. Sondaj kuyularına sahip olanlar 

genellikle borulu ya da damlama sulama sistemlerini kullanmaktadırlar.  

3.3. Gübreleme 

Zeytin besin maddesi bakımından fakir olan topraklarda kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. Bu 

yüzden zeytinliklerde kimyasal gübre yerine hayvan gübresi tercih edilmektedir. Ancak, toprak 

ve ürün verimi için toprak ve yaprak analizleri yapılarak organik gübre takviyesi yapılmalıdır. 

Bu analizler sonucunda yapılacak doğru gübreleme ile periyodisite azaltılabilmektedir. 

Dolaysıyla ağaç başına verim artırılır. Ürün kalitesi yükseltilir. Ağacın hastalık ve zararlılara  
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karşı dayanaklığı artırılır. Soğuk ve kuraklığa karşı dayanaklığı artırılır.  Örneğin, Derik’teki 

zeytin bahçelerinin toprakları kireççe zengin ve organik madde içerikleri düşüktür. Bor 

gübresinin yetersiz olduğu ve ağacın gelişimi için mutlaka bor eksikliği giderilmelidir (Doran., 

2006).  

3.4. Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele  

Son yıllarda üretimi yaygınlaştırmak amacıyla Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından çiftçilere 

fidan hibe destekleri sağlanmaktadır. Dağıtılan fidanların çoğunluğunu bölge dışından getirtilen 

fidanlardan oluşmaktadır. Bu fidanlarla yeni kurulan bahçelerde hastalıklar görünmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak hastalık, zeytin sineği gibi zararlılar ve yabancı ot 

mücadelesinde öncelikle kültürel uygulamalarla mücadele edilmelidir. Bunun yetersiz olması 

durumunda kimyasal uygulamalara da başvurulmalıdır. Nitekim Şekil 3’de görüldüğü gibi ilçe 

merkezi dışındaki köylerde yeni tesis edilen (yaklaşık 10 yıl) zeytinliklerde zamanında 

kimyasal mücadele yapılmadığından ciddi anlamda kanser hastalıklarının meydana geldiği 

görülmüştür. Özellikle bölgeye ait olmayan, bölge dışından getirtilen ağaçlarda bu durum 

meydana gelmiştir. 

Bölgede yapılan sörvey çalışmalarında, zeytin ağaçlarında zeytin dal kanseri (Pseudomonas 

savastanoi pv. savastanoi) hastalığına ait belirtiler gözlenmiştir. Hastalığın bölgeye girişi verim 

amacıyla farklı yörelerden hastalık ve zararlı kontrolü yapılmaksızın getirilen fidanlarla 

olabilmektedir. Zeytin dal kanseri yara patojeni olduğu için, özellikle bitkilerde yaralanmaya 

yol açan tarımsal faaliyetlerle hastalığın yayılmasında önemli bir etken faktördür. Bu bağlamda 

sırıkla hasat veya tırmık ile uç sürgünlerin sıyrılarak ürünün toplanması gibi tarımsal 

faaliyetlerin yapıldığı bahçelerde, hastalığın normal seyrine kıyasla çok daha hızlı yayıldığı 

gözlenmiştir. Zeytin hasatının sap inceltici ilaçların kullanımına müteakip, ana gövde veya 

dalların bir silkeleyici yardımıyla yapılması mevcut hastalık durumun daha kötüye gitmesini 

önleyebilir. 
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Şekil 3. Zeytinliklerde görülen dal kanser hastalığı. 

 

Hastalık ve zararlıların dışında da ayrıca, diskaro veya kültivatörle toprak işlenip yabancı otla 

mücadele sağlanmalıdır. Ancak, Derik’te bahçeler traktörün girebileceği şekilde tesis 

edilmediğinden mekanizasyon araçlarının girmesi oldukça zordur. Traktörün giremediği 

alanlara, hayvan veya insan işgücünden yararlanarak toprak işlenerek yabancı ot mücadelesi 

yapılmaktadır.   

3.5. Fidanlık Temini Çeşit Seçimi Ve Aşı 

Meyvecilikte fidan seçimi ve temini önemli bir konudur. Bahçe tesisi ve çeşit seçimi ileride 

yaşanacak olan sorun ve olumsuzlukları doğrudan etkilemektedir. Son yıllarda, İlçede zeytin 

çiftçisine gelişigüzel sağlık kontrolleri ve adaptasyon çalışmaları tamamlanmamış zeytin 

fidanlarının satıldığı görülmüştür. Bunun bir sonucu olarak da hastalık ve zararlı artmıştır. 

İlçenin özel ekolojik koşulları göz önüne alınmadan satılan bu fidanlar; üreticiler arasında 

karmaşaya neden olmuştur. Örneğin, İlçede Özel idareler ve özel fidanlıklar aracılığıyla 

üreticilere dağıtılan veya satılan Gemlik çeşidine ait, fidanlarda kurumalar, küçük meyve 

oluşumları, meyve buruşmaları, meyve kabuğu sertleşmesi, hastalık etmenleri saptanmıştır. 

Bunların yerine yüzyıllardan beri İlçede yetiştirilen çeşitlerin tercih edilmesi bu anlamda 

oldukça önemlidir. Yani, kullanılan fidanların yerel ve ilçe ekolojisine adaptasyon sorunu 

yaşamayacak çeşitlerin kullanılması gerekmektedir. Bunun için ilçede dışarıdan desteklerle 

getirilen fidanların dağıtımından öte fidanlıkların kurulması teşvik edilmelidir. Fidanlar Şekil 

4’de görülen ilçe merkezinde ticari amaçlı kurulan veya kurulacak olan bazı özel fidanlıklardan 

temin etme yoluna gidilmelidir. Bu da fidan temini ve çeşit seçimi ile ilgili sorunların önemli 

ölçüde giderilmesine yardımcı olacaktır. Aksi taktirde, bölge dışından farklı ekolojilerden 

getirtilen çeşitlerden istenen verimin ve kalitenin sağlanması mümkün olmayacaktır. Bu 

nedenle, ilçeye bölge dışından getirtilen çeşitler yerine ekolojiye ve amaca uygun zeytin  
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çeşitlerin belirlenip, çoğaltılarak dağıtılması durumunda Derik’te zeytinciliğin gelişmesine ve 

istihdam yaratmasına büyük katkılar sağlayacaktır. 

Örneğin Derik ilçesi ve Mardin yöresinde yaklaşık 10 farklı zeytin çeşidi yetiştirilmesine 

rağmen Halhalı çeşidi ön plana çıkmıştır. Kullanılacak çeşidinde özellikle bölgede geniş oranda 

yetiştirilen Halhalı çeşidinin olmasına dikkat edilmelidir. Zeytin ile ilgili yapılmış olan 

çalışmaların tümü bu çeşit ile ilgilidir. Bu çeşitten, Derik ilçesi başta olmak üzere Nizip, Kilis, 

Gaziantep ve Hatay şeridi olmak üzere toplam 2 milyon adet ağaç mevcuttur. Bu çeşidin hem 

sofralık hem de yağlık olması nedeniyle lezzet ve kalite değeri yüksektir. 

 

 

Şekil 4. Kurulan fidanlıklardan bazı görüntüler. 

 

Bazı uzman üreticiler yaşlanmış ve verimsizleşmiş ağaçlara kalem aşısıyla gençleştirme 

yapmaktadırlar (Şekil 5). Bu yöntemle hem ağaçlar kesilmekten kurtulmakta hem de zamandan 

kazanç sağlanarak ağacın meyve tutma süresini kısaltılmaktadır. Bununla ayrıca, hastalık ve 

zararlıların önüne de geçmiş olunmaktadır. 

 

  

Şekil 5. Yaşlı ağaç gövdesine yapılan aşı (Aşı yapan uzman: Mustafa Baki). 

 

3.6. Hasat 

Yeni tesis edilen bahçeler hariç, merkezde mevcut zeytinliklerin dikimin düzensiz olması 

nedeniyle mekanizasyon araçlarının çalışmasına uygun değildir. Zeytin hasadı geleneksel  
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olarak elle veya sırıkla yere düşürülmek suretiyle yapılmaktadır. Elle hasatta merdiven 

kullanılmaktadır. Bu işlemler sırasında Şekil 6’da görüldüğü gibi ağacın altında yere serilen bir 

branda üzerine düşürülen taneler toplanmaktadır. Daha sonra çuvallanarak pazara 

sunulmaktadır. Bu işlemler zor, zaman alıcı ve yorucudur. Özellikle zeytin tanelerinin eş 

olgunlaşma göstermediğinden hasat süresi uzun bir periyota yayılmaktadır. Hasat döneminin 

ortasından itibaren yağışlar başlamakta, hasat işlemi güçleşmektedir. Fazla olgunlaşan ürün 

kendiliğinden düşmektedir. Olgunluk süreleri çeşide bağlı olarak değişmektedir. Bu şekilde 

dökülen taneler uzun süre dalda ve yerde kaldığında bozulabilmekte ve ürün kalitesi 

düşmektedir. Dolayısıyla gecikmeden ve uygun olamayan hasat yönteminden dolayı hasat 

kayıpları artmaktadır. Buna karşın sırıkla yapılan hasatta ağaç dallarına zarar verilmekte, dallar 

kırılmakta, yaprak ve tomurcuklar zarar görmekte ve bir sonraki ürün döneminde verim 

azalmasının yanı sıra periyodisite neden olmaktadır. Sırıkla vurma işleminden dolayı meyveler 

zarar görebilmekte ve dallar yaralanmaktadır. Yaralanan dallarda da çeşitli hastalıklar 

çıkabilmektedir. Bunun önüne geçmek için dal silkeleyicilerin kullanılması yararlı olacaktır.   

 

 

Şekil 6. İlçede yapılan geleneksel hasat yönteminden bazı görüntüler. 

 

Zeytin meyvesinde eş olgunlaşma olmadığından hasat, uzun bir periyotta yapılmaktadır. Hasat 

sezonunda işçi temininde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Geleneksel olarak elle veya sırıkla 

yapılan hasat yöntemine karşı akülü tip (veya motorlu) parmaklı veya taraklı olarak adlandırılan 

silkeleyici tip hasat makinaları kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 7).  
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Şekil 7. Hasatta kullanılan akülü ve motorlu silkeleyici tipleri. 

 

3.7. Budama 

Zeytin ağacının genetik yapısından kaynaklanan ürünün bir yıl var bir yıl yok denecek kadar az 

meyve vermesi olarak bilinen periyodisiteyi azalmak için budama işlemleri uygun zaman ve 

yöntemle yapılmalıdır. Periyodisite nedeniyle yıllar arasında üretim miktarı bakımından 

farklılıklar oluşmaktadır. Bu da pazar olayına doğrudan etkili olmaktadır.  Budama işlemi 

genellikle ilkbaharda testere veya budama makasları kullanılarak yapılmaktadır. Akülü budama 

makası kullanımı da çiftçiler tarafından giderek yaygınlaşmaktadır. Genelde budama işlemi bu 

konuda artık uzmanlaşmış üreticiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca İlçe Tarım 

Müdürlüğünün teknik elemanları tarafından çiftçilere bazı eğitimler verilmektedir.  

3.8. Hasat Sonrası 

Hasattan sonra tercihe göre zeytinler elekten geçirilerek boyutlarına göre ayrılarak 

sınıflandırılmaktadır (Şekil 8). Daha sonra kırma işlemi yapılmaktadır. Hem zeytini satın alan 

tüketiciler hem de ticari olarak satış yapanlar tarafından aynı uygulama yapılmaktadır. Kırma 

işleminden sonra zeytinler bidonlara konularak acımsı tadı giderilene kadar suda 

bekletilmektedir. Suyu birkaç kez değiştirildikten sonra tuzlanarak tüketime hazır hale 

getirilmektedir. Hasadın gecikmesi sonucunda siyaha dönüşen ve ufak olanlar ise daha çok yağ 

için değerlendirilmektedir. Geçmişten günümüze kadar yapılan uygulama şekliyle zeytin yeşil 

iken hasat edilmekte, taş veya tahta ile kırılmakta ve salamura haline getirilip sofralık olarak 

tüketilmektedir (Şekil 9).  
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Şekil 8. Hasat sonrası yapılan geleneksel sınıflandırma işlemi. 

 

 

Şekil 9. Hasat sonrası yapılan kırma işlemi ve tüketime hazır salamuralık zeytinler. 

 

Derik’te profesyonel anlamda bir pazarlama olayı bulunmamaktadır. Hasat sonrası ürün çeşitli 

şekillerde satılmaktadır. Tüketiciler ya doğrudan işlenmiş ya da işlenmemiş haliyle 

üreticilerden satın almakta veya ticari olarak satış yapan kişilerden temin etmektedirler. Aynı 

şekilde işlenmiş veya işlenmemiş olarak satış yapan bakkal, market ve pazar yerlerinden 

almaktadırlar. Aynı durum yağ için de geçerlidir (Şekil 10). Aileler çoğunlukla işlenmemiş 

olarak satın almakta ve kendileri salamura haline getirmektedirler. Ürünler, tüketicinin talebine 

göre yeşil iken hasat edilmekte ve işlenmeden yeşil olarak satılmaktadır. Ürünün geri kalan 

kısmı ilçede bazı aileler tarafından ticari amaçlı olarak satın alınmakta ve evde salamura haline 

getirilmektedir. Daha sonra başta Diyarbakır ve Mardin olmak üzere yöre halkının yoğun olarak 

yaşadığı Adana ve İstanbul gibi illere götürülüp satılmaktadır. Satış problemi genelde 

bulunmamaktadır. Arz talep olayı kendiliğinden oluşmaktadır. 
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Şekil 10. Satışa sunulan işlenmemiş zeytinlerin görüntüsü. 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Derik ilçesinde zeytin yetiştiriciliği çok eski tarihlere dayanmaktadır. Tarih boyunca çoğu 

ailenin temel geçim kaynağı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Sofralık, yağ ve sabun 

olarak çeşitli şekilde değerlendirilmektedir. Sahip olduğu ekoloji ve toprak yapısı nedeniyle 

zeytin ve zeytin ürünleri kaliteli olmaktadır. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yok denecek 

kadar azdır. Kaliteli ve lezzetli olmasının yanı sıra organik bir ürün olarak tüketilmesi nedeniyle 

Derik ilçesinin sembolü durumundadır. İlçe ve bölge için çok önemli bir ürün olmasına rağmen 

zeytinliklerin önemli bir kısmı şehir merkezinde kalmış ve konut alanlarına dönmüştür. Bu 

yüzden ilçe merkezinde azalma olurken kırsal bölgelerde, bazı hibe destekleriyle üretim 

alanlarında artışlar olmuştur. 

Organik olarak yetiştirilen ve talebi yüksek olan bu ürünün katma değerini artırmak için pazara 

yönelik yapılan üretimler için mutlaka boyut özelliklerine göre sınıflandırılıp paketlenmesi 

gerekmektedir. Nitekim, İlçede mevcut durumda paketleme ve zeytinin yağa işleme tesisi bir 

proje kapsamında kurulmuş olup üreticilerin kullanımına sunulmuştur. Bunun sürdürülebilir 

hale getirmek için de, üretim alanları ve organik yetiştiricilik için sertifika alınmalı, organik 

ürün olarak paketlenmesi sağlanmalı ve dış pazara satılarak hak ettiği değere ulaşması 

sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak ürün değeri artıkça kırsalda üretim alanları da artacak ve 

yetiştiricilik kültürü de gelişecektir.  

Bu gelişmeler ile birlikle başta sulama olmak üzere bakım, budama gübreleme, ilaçlama ve 

hasat ile hasat sonrası yapılan kültürel işlemlerdeki önlemler yetersiz kalmaktadır. 

Kaymakamlık veya Tarım İl Müdürlüklerinin öncülüğünde bu sorunlara çözüm getirme ve ilçe 

zeytin alanlarını ve verimini artıracak projeler geliştirilmelidir. Kurulacak tesisin finansman 

kaynağını Belediye ve Zeytin Kooperatifi öncülüğünde çeşitli kurumlara sunulacak projelerle  
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desteklenmeli ve sürdürülebilir bir üretim sağlanmalıdır. Aksi taktirde sadece yerel ölçekte 

sınırlı kalacaktır.  

Mevcut sorunlardan bir tanesi belki de en önemlisi fidan seçimi ve bahçe kurulumudur. 

Zeytinlikler, tarımsal mekanizasyon araçlarının çalışmasına olanak sağlayacak şekilde tesis 

edilmelidir.  Kullanılan fidanlar, yerel ve ilçe ekolojisine adaptasyon sorunu yaşamayacak 

çeşitlerden tercih edilmelidir. Fidanlar, ilçe merkezinde ticari amaçlı kurulan veya kurulacak 

olan bazı özel fidanlıklardan temin edilmelidir. Bunlar desteklenmelidir. Bu da fidan temini ve 

çeşit seçimi ile ilgili sorunların önemli ölçüde giderilmesine yardımcı olacaktır. Aksi taktirde, 

bölge dışından farklı ekolojilerden getirtilen çeşitlerden istenen verim ve kalitenin alınması 

mümkün olmayacaktır. Nitekim bugüne kadar bölgede hastalık ve zararlıya karşı mücadele 

edilecek bir durum görülmemesine rağmen yakın zamanda bölge dışından fidan getirtilmesi 

sonucu hastalık ve zararlılar artmıştır. Bölgede yapılan sörvey çalışmalarında; zeytin 

ağaçlarında zeytin dal kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi) hastalığına ait belirtiler 

gözlenmektedir. Hastalığın bölgeye girişi verim amacıyla farklı yörelerden hastalık ve zararlı 

kontrolü yapılmaksızın getirilen fidanlardan kaynaklanmaktadır. Fidanlıların aşılı fidan 

üretimine teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Bu aynı zamanda ilçede fidancılık sektörünün 

gelişmesine ve istihdam sağlamasına yardımcı olacaktır. 

Bu zeytinlikler aynı zamanda kültürel bir mirastır. Derik denildiğinde akla ilk gelen yeşilliği ve 

yeşil zeytinidir. Bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için modern bahçelerin kurulması için 

destek ve projeler geliştirilmelidir. Bu nedenle ilçeye bölge dışından getirtilen çeşitler yerine 

ekolojiye ve amaca uygun zeytin çeşitlerin belirlenip, çoğaltılarak dağıtılması bu kültürel 

mirasın sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 

Roadways are one of the significant important elements in infrastructure because they are 

characterized simply as the point of interaction between societies and people. Any country in 

the world needs to create roadways so that citizens and visitors can travel easily and smoothly. 

Mainly roadways have been the main source by which whole economies and societies have 

emerged and developed over the years. They also made a positive contribution to the 

distribution of ideas, cultures, languages, discoveries, goods, and services of having better and 

safer roadways. This study seeks to assess the application of recycled asphalt in roadway 

maintenance by comparing it to the current roadway maintenance procedures in terms of 

technical parameters in construction procedures, timelines …etc. Furthermore, the 

environmental and economical requirements are highlighted and explored. This will enable the 

study to identify the possible benefits of using recycled asphalt pavement in roadway 

maintenance. One of the benefits of using this construction material includes the economic 

benefits of saving on cost in material consumption, energy conservation in the processes, and 

environmental protection, which are imperative attributes in the development of sustainable 

human activities. However, other studies have indicated that asphalt has numerous 

disadvantages that should be considered before it can be fully adopted. Some of the challenges 

regard the technical aspects, mechanical considerations, and other quality concerns. This 

implies that while recycled asphalt can be used as a sustainable material, there is a need to 

conduct an in-depth analysis to verify and quantify the effectiveness of the material, where the 

information is limited in the current literature. This study addresses the importance of using 

recycled asphalt with the integration of road maintenance procedures in the road network. This 

element is considered the main element of any national infrastructure development plan. The 

research aims to study and highlight the using recycled asphalt as a suggested sustainable 

method for road maintenance procedures. Therefore, the study elaborates on the historical use 

of recycled asphalt, its advantages, and disadvantages. Besides that, the maintenance process  
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categories to ensure the suitable type that ensures the best quality of the network. Since roadway 

pavement assessment is based on quality as well as different characteristics parameters such as 

rutting, cracking, pavement quality Index, and roughness. The realization of addressing the 

factors is an important matter to prevent any threats and challenges during the life cycle of the 

road network. This can be done by establishing a new implementing process such as using 

recycled asphalt in pavement rather than the traditional pavement.  

 

Keywords: Recycled asphalt, Roadway maintenance, Pavement Parameter, Condition Index, 

Recycled pavement  

 

  

847



II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

1. INTRODUCTION  

Roadways are considered a true meaning of civilization development in recent decades. The 

history of roadways started with the Ancient Egyptians carrying log rollers used to build the 

pyramids with huge stones. This was the first step to constructing the roadway that will provide 

easy access which is the main reason for constructing roadways. On the other hand, Babylon 

built the first bitumen pavement in the early 600BC. The new material was used to support the 

strength of the stone slabs to prevent any further collapse. [1] 

Currently, 96 percent of all constructed roads and highways in the United State nearly two 

million miles are paved with asphalt. Almost all the paving asphalt used nowadays is made by 

the refining of crude oils. While most of the value is already removed, the leftovers are made 

of asphalt cement for the paving. To illustrate, aggregate that consists of crushed stone and 

gravel are linked together with asphalt to make a robust hard surface. Asphalt is a dark brown 

to black hydrocarbon mixture of bitumen and other hydrocarbons. Bitumen is the geological 

term for solid or semi-solid petroleum deposits that occur naturally. [2] 

As a new world definition, the roadway's performance and quality might affect different factors 

resulting in a variety of consequences. It is noted that whenever the quality and performance of 

a roadway are decreased, the economy and environmental safety are affected two. This agitates 

the authorities to start investigating the main causes of this problem, and how to fix it and 

overcome such situation in the coming future.  

 

2. LITERATURE REVIEW  

The World Highways Organization set a target to have 70% of recycled materials used in the 

infrastructure industry by 2020. This occurred in Europe where around 1000 million tons of 

recycled materials are used in the pavement that are producing valuable sustain scenarios at a 

lower rate of waste landfills. It should be noted that the number of materials that contribute to 

roadway pavements production such as stone, sand, gravel, and other aggregates of gravel is 

limited as a natural resource and vital in different other industries as well such as building 

construction which means it shall be reserved and consumed with caution to ensure efficiency 

and sustainability[2]. 

In the recent technological developments, with the advancement of the material processing 

equipment as well as the mix design technologies that involve recycled asphalt pavement, there 

has been an increased use of recycled asphalt pavement in roadway construction. Such uses are 

spurred by the desirable properties of the material that have facilitated sustainable development.  
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Studies have shown that recycled asphalt depicts numerous advantages that have triggered the 

increased adoption of the material in roadwork [3]. One of the benefits of using this construction 

material includes the economic benefits of saving on cost in material consumption, energy 

conservation in the processes, and environmental protection, which are imperative attributes in 

the development of sustainable human activities. However, other studies have indicated that 

asphalt has numerous disadvantages that should be considered before it can be fully adopted. 

Some of the challenges regard the technical aspects, mechanical considerations, and other 

quality concerns. This implies that while recycled asphalt can be used as a sustainable material, 

there is a need to conduct an in-depth analysis to verify and quantify the effectiveness of the 

material, where the information is limited in the current literature. It has also been suggested 

that recycling asphalt increases the possible use of other recyclables. It should be noted that the 

materials from other industries can be recycled into asphalt materials instead of filling the 

landfills. Therefore, developing a sustainable approach toward construction projects plays an 

important role in conservation and efficiency. The project contributes to environmental 

management by reducing greenhouse gas emissions through the process. The mining of the 

materials for asphalt leads to many emissions that contribute to the greenhouse effect and global 

warming. Previous studies explained that a lot of fuel consumption is witnessed in acquiring 

and processing the raw materials for the virgin mix. In this regard, the project aims at ensuring 

that the processes are more efficient and sustainable, which will ensure that the whole world 

moves toward an environmentally friendly approach [4]. 

Since road networks comply an important element in connecting settlements and main cities. 

These roadways need continuous observations this called maintenance. According to (Highway 

Maintenance Manual, 2017) [5] elaborated that the purpose of maintenance is to protect the 

road network assets from temporary failures which may lead to an expensive reparation. This 

is done through an evaluation to estimate the level of failure and allocate a sustained budget to 

keep on going interacting with traveling facilities to users. In roadway engineering, there is a 

significant difference between the term maintenance and the term rehabilitation. Let’s imagine 

that a specific roadway is constructed, keeping up the roadway in its original condition is 

considered as maintenance since nothing regarding the mechanism, layers, properties, or other 

factors is changed. While rehabilitation is the process of changing, adding, or removing things 

as per the standards or the best practices in order to enhance the mechanism, layers, and/or the 

properties of the roadway [6]. 
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Preventive Maintenance which is detailed supervision and checking on roadway condition 

performance in a certain period which can be monthly, quarterly, or yearly depending on the 

policies of the authority. This process contains monitoring, examining, and reporting the 

roadway condition. Identifying the failures to propose and implement the maintenance plans 

that cover the next years to enhance and upgrade the quality of the roadways [7]. This 

maintenance needs to elaborate on the required specific needs to reflect on the implementation 

activities which can be aligned for better performance  [8]. 

This type of maintenance is mainly associated with the geophysical properties of the land. some 

geophysical factors affect an existing roadway leading to a certain type of distress or failure 

such as the ones related to slopes, catchment areas, drains, and underground water. Those 

failures could be overcome if preventive maintenance procedures occur according to the current 

situation of the existing roadway or according to the needs. It is attained to prevent any expected 

failures in machines and safety infringement. The pavement structure condition plays role in 

identifying the evaluation parameters of the pavement as the Pavement Condition Index (PCI). 

According to (Zafar et al., 2019) [9]  research highlighted the status of the Lakhi-Larkana 

roadway in Pakistan which suffered from cracking on its pavement. The research identified the 

need to organize the pavement implementation according to its activities based on the 

management structure. Knowledge and experience of its level of services and condition status 

need to be elaborated on the best time to implement maintenance procedures in the roadways. 

Roadways' condition evaluates their ability of it against any type of cracks or damage. PCI 

calculation showed critical values in the segments of the tested roadways, which need 

immediate fixation and habitation process thus due to the daily traffic volume and climate 

changes.  

Besides that, (Rahman and Uddin, 2017) [10] establish a study that emphasizes that pavement 

performance can support the idea of estimating rehabilitation or quick fixation of any type of 

damage in the roadways. The assessment applied to twenty road segments in South Carolina, 

U.S. A group of parameters was examined which were the Present Serviceability Index (PSI), 

Pavement Distress Index (PDI), Pavement Quality Index (PQI), and International Roughness 

Index (IRI). Each index got its equations that establish and compare with other indexes. The 

following table (1) presents the indicators that are affecting recycled asphalt pavement 

performance and shows the general dependent factors as well as, specific dependent and 

independent factors. 
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Table 1:Dependent and independent factors,(Source: Author, 2020) 

 

3. METHODOLOGY  

This is starting with data collection where the researcher collects different information from 

different resources such as site visits, infrastructure local codes, and international case studies. 

Besides that, both qualitative and quantitative methods are used in this research to utilize the 

impact of the implementation of recycled pavement in terms of preventive maintenance and 

sustainability. Further, the qualitative method is considered for gathering and evaluating non-

numerical information to comprehend views or experiences. It can be used to get a clear in-

depth understanding of a subject or to develop fresh research ideas. It is performed to learn 

about people's perspectives on any subject. This type of method always focuses on preserving 

rich meaning when evaluating data [11]. 

On the other hand, the quantitative method depends on creating numerical data that can be 

translated into useful statistics. It formulates facts and uncovers patterns in the study using 

measured data. Because quantitative data is based on numbers, it will necessitate some type of 

mathematical analysis. The techniques range from basic math, such as calculating means and 

medians, to more complex statistical analysis, such as determining the statistical significance 

of your findings. Additionally, the quantitative method depends on creating numerical data that  

Recycled Asphalt Pavement Performance 

Indicators  General Dependent 

Factors  

Specific Dependent 

Factors  

Independent 

Factors  

Roughness Models 

(IRI)  

₋ Current pavement 

structure. 

₋  Pavement materials. 

₋ Road classification. 

₋ Traffic Volume.  

-Speed. 

-Bump integrator 

machine. 

-Weather 

condition. 

 

Present 

Serviceability Index  

( PSI )  

-Slop variance. 

-Cracking   

Pavement Distress 

Index (PDI)  

-Adjusted distress value. 

(ADV) 

Rutting -Vehicle loads. 

-Wheel path (wheel path 

rut). 

-Across the lane width 

(lane rut). 

Cracking -Type of crack. 

-Size of crack. 

- Causes of crack. 
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can be translated into useful statistics. It formulates facts and uncovers patterns in the study 

using measured data. Because quantitative data is based on numbers, it will necessitate some 

type of mathematical analysis. The techniques range from basic math, such as calculating means 

and medians, to more complex statistical analysis, such as determining the statistical 

significance of your findings. [12] 

These methods are explored with deep explanation, as shown in chart (1). 

      

 

 

 

 

 

 

Chart 1: Data collection info graph, Source: author, 2022 

 

Starting with the method of interviews, all the interviewees have at least (10 years ) of 

experience in road network projects which attempts to upgrade their skills and abilities in 

managing and observing projects. Also, there is a variety of holding job positions and roles 

which increases the homogeneity of their responses to ensure a better reliable skeleton of the 

research. The selection of the interviewees according to the following criteria:  

 Working within construction road networks as managers, and specialists, especially in 

recycled pavements. 

 Having an experience in the roadway construction field of at least 10 years. 

 Being familiar with global trends, culture, construction environment, and level of 

infrastructure. 

The objective of the interviews  is to have clear comprehensive data and knowledge about the 

following :  

 Type of maintenance process in the road network. 

 Simulation tools that support the use of recycled pavement. 

 Group of parameters that affect the performance and quality of the roadway. 

 Work producers of implementation recycled pavement with compare of duration which 

is reflected in life cycle analysis. 

 

Data 
Collection

Qualitative 
Method 

Interviews

Quantitative 
Method

Site Visits

RAMS 
Simulation
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While the second method is site visits, The purposes of site visits are : 

 Identify the roadway as location, surroundings, and pavement layers. 

 Identify the currently used asphalt. 

 Kind of lab test used to ensure the strength of the new asphalt. 

 Evaluate the roadway performance and level of damage. 

These visits recognize and address in deep the classification of damages in the lanes of the 

roadway. The test sampling with 60 meters between two poles. The damages were identified 

through a working sheet.  

While the third method is a simulation which is described through RAMS which is considered 

as a dashboard for displaying road status information based on auscultation parameters, 

employing graphs, histograms, maps, and tables to illustrate the data. It supports a model of 

condition/status markers, planned for the worldwide administration of streets and road networks 

that permits to rapidly and effectively address, through subjects, any component and/or normal 

for the organization. The advancement in the field of upkeep of the board is generally because 

of the dynamic improvement of the study hardware, which permits getting more information 

with extraordinary speed and accuracy. 

Besides that, it facilitates the task to manage the assets most efficiently, to ensure functionality 

by sustainable objectives that focus on the main sustainability components starting with safety, 

and environment, in addition to comfort and economy, all components are considered according 

to the best practice of users.  

RAMS produce a group of reports probably difficult to list since they can be formed by a single 

or combination of parameters, however, the database can be graphically, numerically presented 

as well as mapped to indicate and highlight different topics such as bridges, rock slopes, assets 

in right of way, pavements, traffic, accidents daily routine maintenance for unexpected events) 

RAMS produce reports as PDF forms or excel sheets, either for a single parameter or a mix of 

different parameters  to study and compare them together. 
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4. CONCLUSION  

The research demonstrates the benefits and drawbacks of using recycled asphalt by contrasting 

it with the existing approaches for maintaining roads. The aim is to have an objective for the 

construction sector to use the majority of recycled materials. Some drawbacks should be taken 

into account when using recycled asphalt for pavements. To undergo maintenance is to 

necessitate repairs that assess the pavement condition of having critical levels in a roadway 

segment. As a result, the construction industry will move forward in having a more sustainable, 

economical, and environmentally friendly sector. 
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ÖZET 

Caenorhabditis elegans (C. elegans), çeşitli bakterilerle beslenen parazitik olmayan bir toprak 

nematodudur ve çoğunlukla hermafrodit olarak bulunur, ancak erkekler ara sıra %0,1'lik bir 

sıklıkla görünmektedirler. Genom dizilimi yapılan ilk metazoan olarak C. elegans’dan, hem 

klasik genetik hem de modern fonksiyonel genomik yaklaşımlar büyük ölçüde yararlanmıştır. 

Nematodlar ve insanlar neredeyse bir milyar yıllık evrimle ayrılmış olsalar da C. elegans 

homologları, insan genlerinin %60-80'i için tanımlanmıştır ve apoptoz, hücre sinyali, hücre 

döngüsü, hücre polaritesi, metabolizma ve yaşlanma dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte 

C. elegans ve memeliler arasında korunmuştur. Bu özellikler C. elegans'ı nörodejenerasyon ve 

kanser dahil çeşitli patolojilerde yer alan genlerin ve yolların aydınlatılmasına sistematik bir 

yaklaşım sağlayan ideal bir model haline getirmektedir. C. elegans'taki çalışmalar, alışılmış 

kavrayışların ötesine geçen değerli bilgiler sağlamıştır ve kanser başlangıcını ve gelişimini 

yöneten karmaşık moleküler ve hücresel mekanizmaların mevcut anlayışına katkıda 

bulunmuştur. Ayrıca, nematod C. elegans, etik sınırların sınırlamaları olmaksızın tüm hayvan 

bağlamında yüksek verimli antikanser ilaç taraması için bir in vivo model olarak da 

kullanılabilmektedir. İlaç etkinliği ve yan etkiler, yakın zamanda antikanser ajanlar için 

gösterildiği gibi, basit ama iyi karakterize edilmiş bir hayvanda hızlı ve kolay bir şekilde 

değerlendirilebilir. Bu bağlamda, nematod, tümör kaynaklı anjiyogeneze karşı ilaç taramasında 

bile kullanılabilir. Dolaşım sisteminin olmamasına rağmen, PDGF/VEGF-benzeri faktör PVF-

1 gibi anjiyogenez için hayati önem taşıyan proteinler, C. elegans'ta eksprese edilir ve daha da 

önemlisi, omurgalı tahlil sistemlerinde anjiyogenezi indükleyebilir. Özetle, Büyüme, 

metabolizma, kanser ve yaşlanma çalışmalarında küçük boyutu, büyük kuluçka boyutu, 

yetiştirme kolaylığı, düşük bakım masrafı, uzun vadeli dondurarak saklama, hızlı üretim süresi, 

şeffaflık, değişmez hücre sayısı, gelişimi beslemesi yine bu oldukça önemli avantajıdır. Bu 

bağlamda model organizma olarak sağladığı avantajlar ile hayvan deneylerindeki zorluk, 

maliyet yüksekliği ve etik kaygılarda göz önünde bulundurulduğunda iyi bir alternatif olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerle, C. elegans bir model organizma olarak geniş çapta 

popülerdir. Ayrıca C. elegans, karsinojenezin dekonvolüsyonu ve dolayısıyla yeni ilaç 

hedeflerinin tanımlanması için güçlü bir platform sunar ve böylece yeni terapötik müdahalelerin 

geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Caenorhabditis elegans, kanser, nematod, model organizma 
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ABSTRACT 

Caenorhabditis elegans (C. elegans) is a non-parasitic soil nematode that feeds on a variety of 

bacteria and is mostly found as hermaphrodites, although males occasionally appear at a 

frequency of 0.1%. As the first metazoan to have its genome sequenced, C. elegans has 

benefited greatly from both classical genetics and modern functional genomics approaches. 

Although nematodes and humans are separated by almost a billion years of evolution, C. 

elegans homologs have been identified for 60–80% of human genes and many biological 

processes such as aging, cell morphology, apoptosis, cell signaling, cell polarity and 

metabolism, are conserved between C. elegans and mammals. These features make C. elegans 

an ideal model, providing a systematic approach to elucidating genes and pathways involved in 

a variety of pathologies, including cancer and neurodegeneration. Studies involving C. elegans 

have made valuable contributions beyond conventional understanding and have made 

significant contributions to the current understanding of the complex cellular and molecular 

mechanisms that manage cancer initiation and development. Furthermore, the fact that drug 

efficacy and side effects can be assessed quickly and easily in a simple but well-characterized 

animal, as recently demonstrated for anticancer agents, makes the nematode C. elegans an in 

vivo model for high-throughput anticancer drug screening without ethical limitations. In this 

regard, despite the absence of a circulatory system, proteins vital for angiogenesis, such as the 

PDGF/VEGF-like factor PVF-1, are expressed in C. elegans and, more importantly, can induce 

angiogenesis in vertebrate assay systems, hence the nematode C. elegans, tumor It can even be 

used to screen for drugs against angiogenesis-induced angiogenesis. In summary, in growth, 

metabolism, cancer and aging studies, its small size, large brood size, ease of cultivation, low 

maintenance costs, long-term cryo-storage, fast production time, transparency, constant cell 

number, growth nurture are again these very important advantages. In this context, it is a good 

alternative when considering the advantages it provides as a model organism, the difficulty in 

animal experiments, the high cost and ethical concerns. For these reasons, C. elegans is widely 

popular as a model organism. In addition, C. elegans provides a powerful platform for the 

deconvolution of carcinogenesis and thus the identification of new drug targets, thus 

contributing to the development of new therapeutic interventions. 

 

Keywords: Caenorhabditis elegans, cancer research, nematode, model organism 
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1. GİRİŞ 

Nematod Caenorhabditis elegans (C. elegans), biyolojik ve temel tıbbi araştırmalar için 

popüler bir model haline gelen çok hücreli bir organizmadır. Gelişimsel ve evrimsel süreçler, 

hücre kaderi spesifikasyonu, kök hücre düzenlemesi, tümörijenez ve yaşlanma dahil olmak 

üzere biyolojinin birçok yönüyle ilgili temel soruları keşfetmek için bir model sistem olarak 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. C. elegans ayrıca canlı hayvanların yüksek verimli ilaç 

taraması için ideal bir model sistem olarak kabul edilmiştir, çünkü 1) dokuları tüm gelişim 

aşamalarında şeffaftır, 2) in vivo fizyolojik ve hücresel süreçleri incelemek için dokuya özgü 

floresan transgenik belirteçler iyi oluşturulmuştur, 3) Caenorhabditis Genetics Center'da (CGC) 

[http://www.cbs.umn.edu/araştırma/kaynaklar/cgc] çok sayıda mutant suş mevcuttur, 4) tüm 

genom dizilimi tamamlanmıştır, 5) kısa bir ömre (21 gün) ve güçlü bir genetik güce sahiptirler 

ve 6) memeli hastalıklarının çeşitli yönleri C. elegans'da başarılı bir şekilde 

modellenebilmektedir (O'Reilly vd., 2014). 

C. elegans, ayrıntılı genom analizleri sonucunda genom dizisi çıkartılmış ve çok sayıdaki 

çalışmalarda kullanımı neticesinde gen/protein ifadesi bulunmuş olup buna bağlı olarak model 

organizma statüsüne erişen nematod (solucan) olarak tanımlanmaktadır. C. elegans, yaşamı 

boyunca L1; yaklaşık olarak 16 saat süren larvanın ilk evresi, L2; yaklaşık olarak 12 saat süren 

ikinci evre, L3; yaklaşık olarak 12 saat süren üçüncü evre ve L4; yine yaklaşık olarak 12 saat 

süren ve yaşamın son evresi olan evrelerden geçmektedir (Corsi vd., 2015). Her bir evrenin 

sonunda letargus olarak isimlendirilen, sonraki evrede solucanın ihtiyacı olan yeni bir kütikül 

(yani dış kollajen tabakası) yapılabilmesi için uyku benzeri hareketsiz bir dönem geçirir, toplam 

yaşam süreci ortalama 21 gün sürmektedir.   
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Şekil 1. Caenorhabditis elegans’ın anatomisi. (A) Hermafrodit bireyde dorsal sinir kordonu (DNC) ve ventral 

sinir kordonu (VNC), sinir halkasından hayvanın tüm uzunluğu boyunca uzanır. (B) Bu görüntüde erkek bireyin 

farenks ve bağırsağı daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. C. elegans hermafroditinin ön bölgesinden enine 

kesit (A'da siyah bir çizgi ile işaretlenmiş konum), psödokolomik boşluk içinde yer alan bağırsak ve gonad ile 

epidermis ve kutikula ile çevrili dört kas kadranını gösterir (Altun, 2002-2015). 

 

C. elegans’ın cinsiyetlerine göre bakılacak olunursa hermafroditler (XX) kromozomuna 

sahiptirler ve kendi kendine döllenme yoluyla çoğu hermafrodit yavruyu meydana getirirler. 

Hermafroditlerde X kromozomunun nadir mayotik ayrılmaması nedeniyle, dölün sadece %0,1-

0,2'si erkek olabilmektedir. Hermafroditler (hem oosit hem de spermatosit germ hücrelerini 

bulunduran) kendi spermlerini spermatosit hücreleri sayesinde oluşturabildiklerinden dolayı, 

genetik çaprazlamalarda kendi döllerinin (hermafroditin spermi tarafından döllenen oositler) 

çapraz döllerden ayırt edilmesi gereklidir. Burada da hermafroditlerin genetik çaprazlamalarda 

ne kadar avantajlı olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir. Hermafroditler kültürün devamı 

için kolayca stok oluşturabilir ve bu stokların nesiller boyunca korunması sağlanabilir. Belirli 

bir gen açısından homozigot çekinik durumda olan bir erkek aynı gen açısından homozigot 

baskın özellikteki hermafrodit ile çiftleştirilirse ortaya heterozigot bireyler çıkacaktır. Bu 

heterozigot bireyler kendi kendileri arasıda çiftleştikleri zaman mendel kalıtımına bağlı olarak 

ortaya 1:2:1 oranında döller çıkmaktadır ve burada mutant döller rahatlıkla gözlenmekte ve 

nesillerini devam ettirmektedirler (Corsi vd., 2015; Hubbard, 2011; Zheng vd., 2018). 

Nematod Caenorhabditis elegans ökaryotik biyoloji ve genetik çalışmalar için önemli bir model 

organizmadır. C. elegans model organizma olarak birçok doğal avantaja sahiptir. Küçük 

boyutu, büyük kuluçka boyutu, yetiştirme kolaylığı, düşük bakım masrafı, uzun vadeli 

dondurarak saklama, hızlı üretim süresi, şeffaflık, değişmez hücre sayısı, gelişimi, beslemesi  
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ve RNAi kullanarak gen aktivitesini azaltma yeteneği bu özellikler arasında yer almaktadır. C. 

elegans'ın bir başka olumlu özelliği ise organizmaların insanlara karşı tehlike teşkil 

etmemesidir.  Vücut sıcaklığında çoğalamadıkları için insanlarda da gelişemezler. Ayrıca şu 

ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi alerjik bir reaksiyona neden olduğu belgelenmemiştir 

(Corsi vd., 2015).  

C. elegans genetiği üzerinde yapılan çalışmalar hücre ve gelişim biyolojisi hakkında genel 

keşifler yapmak için verimli olduğunu kanıtlamıştır. Bu bulgular, tüm hayvanlardaki moleküler 

genetik mekanizmaları anlaşılmasına yol açmıştır. Evrim nematodlarda, insanlar dahil diğer 

hayvanlarda benzer veya bazı durumlarda neredeyse aynı işlevleri karşılayan binlerce 

korunmuş genin varlığını sürdürdüğü saptanmıştır (Carroll vd., 2013). C. elegans'taki genetik 

çalışmalar, tüm hayvanlarda önemli roller oynayan gen ve yolların ilk keşfini sağlamıştır. Bu 

keşifler arasında apoptozu düzenleyen anahtar genler (Ellis ve Horvitz, 1986; Hedgecock vd., 

1983), Ras ve Notch sinyal yolları (Sundaram, 2013), sinaptik fonksiyon (Gengyo-Ando vd., 

1993) (Richmond vd., 1999), akson yolu (Hedgecock vd., 1987), ömür uzunluğu (Kenyon vd., 

1993) (Kimura vd., 1997) ve gelişimsel zamanlama sayılabilir (Ambros ve Horvitz, 1984). 

Yaşlanmanın genetik olarak düzenlenebileceğinin keşfedilmesiyle, farmakolojik ve diyet 

müdahaleleri de dahil olmak üzere model organizmalarda yaşam süresini uzatmak için çok 

sayıda strateji kullanılmıştır (Longo vd., 2015). İnsanların yaşlanmasını hedefleyebilecek ve 

yaşa bağlı hastalıklarla ilişkili riskleri azaltabilecek kimyasal veya farmakolojik bir 

manipülasyonun tanımlanması, yaşlanma araştırmalarının temel amacı haline gelmektedir. 

Tümör oluşumu ve yayılması, sürekli proliferasyon, ölümsüzleştirme, hücre ölümüne direnme, 

genom dengesizliği, anjiyogenezin indüksiyonu, invazivlik ve metastaz ve düzensiz enerji 

metabolizması gibi temel özelliklerle ilişkilidir. Ortaya çıkan bulgular, tümör mikro ortamının 

önemini vurguladığından, tümör büyümesine ve metastaza olan katkısının araştırılması, 

tümörijenezin moleküler ve fizyolojik gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması için çok önemli 

olacaktır (Hanahan ve Weinberg, 2011). Nematodlar ve insanlar neredeyse bir milyar yıllık 

evrimle ayrılmış olsalar da C. elegans homologları, insan genlerinin %60-80'i için 

tanımlanmıştır ve apoptoz, hücre sinyali, hücre döngüsü, hücre polaritesi, metabolizma ve 

yaşlanma dahil olmak üzere birçok biyolojik süreç için C. elegans ve memeliler arasında 

korunmuştur (Harris vd., 2004). Ek olarak, forward ve reverse genetiğin uygulanma kolaylığı, 

gelişimi ve yaşlanmayı düzenleyen yolların rafine genetik diseksiyonuna yol açmıştır. 

Dolayısıyla, bu özellikler C. elegans'ı nörodejenerasyon ve kanser dahil çeşitli patolojilerde yer 

alan genlerin ve yolların aydınlatılmasına sistematik bir yaklaşım sağlayan ideal bir model  
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haline getirmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda C. elegans'ın bu özelliklerinden 

yararlanan araştırmacılar, spesifik gen mutasyonlarının organizma düzeyinde tümör gelişimi ve 

sonucu üzerindeki işlevsel etkisini hızlı bir şekilde değerlendirmek ve yeni antikanser ilaçları 

taramak için C. elegans'ı başarıyla kullanmışlardır.  

Morfolojik ve biyokimyasal kriterlere göre farklı hücre ölümü tipleri tanımlanmıştır (Kroemer 

vd., 2009). Apoptoz, nekroz ve otofaji, hücre ölümünün en sık görülen modlarıdır. Biriken 

bulgular, birbirinden farklı olmasına rağmen, hücre ölüm mekanizmalarının hücresel bağlama 

ve başlatan uyarana bağlı olarak etkili bir şekilde çapraz konuşma yapabildiğini göstermektedir 

(Nikoletopoulou vd. 2013). Hem hücresel hem de organizma düzeyinde normal gelişim ve 

homeostazda çok önemli roller oynayan hücre ölümü, sıkı kontrole tabi tutulur ve 

kuralsızlaştırıldığında ciddi patolojik koşullara katkıda bulunur (Galluzzi vd., 2009). Tümör 

oluşumu sıklıkla kanser hücrelerinin sürekli proliferasyonu sürdürme yeteneği ile bağlantılı 

olsa da, apoptozdaki kusurlardan da kaynaklanabilir (Şekil 2). Apoptozdan kaçınmanın kanser 

hücrelerinin temel bir özelliği olduğu artık açıktır (Hanahan ve Weinberg, 2011). 

 

 

Şekil 2. Apoptoz tümör oluşumunu engeller. Memelilerde ve C. elegans'ta tümör büyümesini sınırlayan DNA 

hasarına bağlı apoptozun şematik gösterimi. Memelilerde stres altında proapoptotik proteinler Bax ve Bak'ın 

aktivasyonu sitokrom c'nin salınmasına yol açar. Sırasıyla, sitokrom c, bir kaspaz kaskadı aktivasyonunu 

başlatan Apaf1 ile etkileşime girer. Apoptozdaki kusurlar tümör oluşumunu teşvik eder. C. elegans'ta, 

mitokondri yüzeyinde EGL-1'in CED-9/CED-4 kompleksine bağlanması, CED-4'ün CED-3'ü aktive etmesine 

izin veren mitokondriyal bileşenleri serbest bırakır. CED-9, C. elegans antiapoptotik BCL-2 homologu; CED-4, 

C. elegans apoptotik proteaz aktive edici faktör 1'in (APAF-1) homoloğu (Kyriakakis vd., 2014). 

 

Apoptotik hücre ölümü, normal gelişim ve morfogenezin bir parçası olarak meydana gelir, 

ancak aynı zamanda, genellikle hafif olan çok çeşitli uyaranlarla da tetiklenebilir. C. elegans 

germ hattındaki fizyolojik apoptoz, gonaddaki besinler için rekabet eden oositlerin sayısını  
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sınırlar, böylece doku homeostazına katkıda bulunur. Fizyolojik germ hücre apoptozu, CED-9, 

(bir antiapoptotik Bcl-2 homologu), CED-4 (insan APAF-1'in bir homologu) ve kaspaz CED-

3'ten oluşan çekirdek apoptotik makineye dayanır, ancak CEP'ten bağımsızdır -1, memeli p53 

tümör baskılayıcı proteinin fonksiyonel bir homologudur. Öte yandan, genotoksik stres 

tarafından indüklenen apoptoz, hem CEP-1 hem de proapoptotik BH3-yalnızca protein EGL-

1'i gerektirir (Gartner vd., 2008). 

 

SONUÇ 

Büyüme, metabolizma, kanser ve yaşlanma çalışmalarında küçük boyutu, büyük kuluçka 

boyutu, yetiştirme kolaylığı, düşük bakım masrafı, uzun vadeli dondurarak saklama, hızlı 

üretim süresi, şeffaflık, değişmez hücre sayısı, gelişimi beslemesi yine bu oldukça önemli 

avantajıdır. Bu bağlamda model organizma olarak sağladığı avantajlar ile hayvan 

deneylerindeki zorluk, maliyet yüksekliği ve etik kaygılarda göz önünde bulundurulduğunda 

iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerle, C. elegans bir model organizma 

olarak geniş çapta popülerdir.  

C. elegans'taki çalışmalar, alışılmış kavrayışların ötesine geçen değerli bilgiler sağladı ve 

kanserin başlamasını ve gelişimini yöneten karmaşık moleküler ve hücresel mekanizmaların 

mevcut anlayışına katkıda bulundu. Bu tür bir yaklaşımdan elde edilen bilgilere ek olarak, 

nematod C. elegans, etik sınırların sınırlamaları olmaksızın tüm hayvan bağlamında yüksek 

verimli antikanser ilaç taraması için bir in vivo model olarak da kullanılabilir. İlaç etkinliği ve 

yan etkiler, yakın zamanda antikanser ajanlar için gösterildiği gibi, basit fakat iyi karakterize 

edilmiş bir hayvanda hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebilir. Bu bağlamda, nematod, 

tümör kaynaklı anjiyogeneze karşı ilaç taramasında bile kullanılabilir. Dolaşım sisteminin 

olmamasına rağmen, PDGF/VEGF-benzeri faktör PVF-1 gibi anjiyogenez için hayati önem 

taşıyan proteinler, C. elegans'ta eksprese edilir ve daha da önemlisi, omurgalı tahlil 

sistemlerinde anjiyogenezi indükleyebilir. Özetle, C. elegans, karsinojenezin dekonvolüsyonu 

ve böylece yeni ilaç hedeflerinin tanımlanması için güçlü bir platform sunar ve böylece yeni 

terapötik müdahalelerin geliştirilmesine katkıda bulunur 
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ÖZET 

Ekolojik ayak izi bir kişi veya bir grup insan tarafından küresel doğal kaynaklar üzerinde 

yapılan taleplerin ölçüsü olarak açıklanmaktadır. Doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımında önemli rol oynamaktadır. Ekolojik ayak izi çalışmaları, ekolojik yıkım konusunda 

farkındalığın artmasında önemli bir araç haline gelmektedir. Ülkemizde de ekolojik ayak izi 

konusunda az sayıda da olsa son yıllarda yapılmış çalışmalar söz konusudur. Ekolojik ayak izi 

hesaplamasının, ekosisteme yapılan baskının boyutlarını gözler önüne sermekte olduğu, 

ekolojik farkındalıkla ekolojik bilincin geliştirilmesi açısından önemli role sahip bulunduğu 

düşünülmektedir. Doğal kaynakların arzı ya da doğal sermaye “biyolojik kapasite”, doğa 

üzerindeki talep ise “Ekolojik Ayak İzi” olarak adlandırılmaktadır ve hesaplamalarda bunlar 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada; Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin ekolojik ayak 

izleri hesaplanmıştır. Çalışmada tam sayım yönteminden yararlanılmış ve 120 kişiye ulaşılması 

hedeflenmiştir. Ancak 100 kişiyle görüşülebilmiştir. Çalışmanın verileri anket çalışması ile 

derlenmiştir. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında Global Footprint Network’ten  

yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilgili kurum personellerinin ekolojik ayak izi 

ortalaması 6.52 kha olarak belirlenmiştir. Ekolojik ayak izi değerleri 2.7-12.2 kha arasında 

değişmektedir. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin ortalama ekolojik ayak izi 

değeri, Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindedir. Bu değerin azalmasında personelin toplu 

taşıma kullanımının artması, beslenme biçiminde sebze türlerine de yer vermesi, gıda israfından 

kaçınması etkili olabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik ayak izi, ekosistem, sürdürülebilirlik, çevre ekonomisi  
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ABSTRACT 

The ecological footprint is defined as a measure of the demands made on global natural 

resources by an individual or a group of people. It plays an important role in the sustainable use 

of natural resources. Ecological footprint studies are becoming an important tool in raising 

awareness about ecological destruction. In our country, there are studies on ecological footprint, 

albeit a small number, in recent years. It is thought that the ecological footprint calculation 

reveals the dimensions of the pressure on the ecosystem and has an important role in the 

development of ecological awareness and ecological awareness. The supply of natural 

resources or natural capital is called "biocapacity" and the demand on nature is called 

"Ecological Footprint" and these are used in calculations. In this study; the ecological footprints 

of the personnel of the Siirt Provincial Directorate of Agriculture and Forestry were calculated. 

In the study, the full count method was used and it was aimed to reach 120 people. However, 

100 people were interviewed. The data of the study were compiled with a questionnaire study. 

The Global Footprint Network was used to calculate the ecological footprint. According to the 

results of the research, the average ecological footprint of the personnel of the relevant 

institution was determined as 6.52 kha. Ecological footprint values vary between 2.7-12.2 kha. 

The average ecological footprint value of the personnel of the Siirt Provincial Directorate of 

Agriculture and Forestry is above the average of Turkey and the world. The increase in the use 

of public transportation by the personnel, the fact that they include vegetable types in their diet, 

and avoidance of food waste may be effective in the decrease in this value. 

 

Keywords: Ecological footprint, ecosystem, sustainability, environmental economics  
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1. GİRİŞ 

İnsan nüfusunun artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal kaynaklara olan talep her 

geçen gün artmaktadır. Üretim ve tüketim ihtiyaçlarını sağlamak için kullanılan doğal 

kaynaklar insanların dünyanın sahibi olduğuna dair düşüncelerinden dolayı tahrip edilerek 

düşüncesizce kullanılmaktadır (Mızık ve Avdan, 2020). Zamanla tüm bunlar çevresel sorunlara 

neden olmuştur. Çevre sorunlarının giderek artması ve birçok sorunu beraberinde getirmesi 

nedeniyle eko-kent, ekolojik enerji, yeşil sertifika, eko-etiket gibi yeni kavramlar literatürde yer 

almaya başlamıştır. Bu kavramlardan birisi de ekolojik ayak izi kavramıdır (Ulucak ve Bilgili, 

2018). 

Ekolojik ayak izi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında önemli rol oynamaktadır ve 

ekolojik yıkım konusunda farkındalığın artmasında önemli bir araç haline gelmektedir. 

Ekolojik ayak izi, tabiatın ne kadarını kullandığımızı ve ne kadarına sahip olduğumuzu 

ölçmemize ve anlamamıza olanak sağlayan bir hesaplama aracıdır. Ekolojik ayak izi, 

tükettiğimiz kaynakların üretimini sağlamak ve yarattığımız atıkların absorbe edilmesi için 

gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır (Schaller, 1999; Keleş ,2014). Ekolojik 

Ayak İzi hesaplamasının, ekosisteme yapılan baskının boyutlarını gözler önüne sermekte 

olduğu, ekolojik farkındalıkla ekolojik bilincin geliştirilmesi açısından önemli role sahip 

bulunduğu düşünülmektedir. Doğal kaynakların arzı ya da doğal sermaye “biyolojik kapasite”, 

doğa üzerindeki talep ise “Ekolojik Ayak İzi” olarak adlandırılmaktadır ve hesaplamalarda 

bunlar kullanılmaktadır. Ekolojik ayak izi ile ilgili ilk çalışma William E. Rees tarafından 1992 

yılında yapılmıştır (Rees, 1992). Kavram ve kavramla ilgili hesaplama yöntemleri ise ilk olarak 

Dr. Mathis Wackernagel tarafından doktora tez çalışmasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

elde edilen ölçüye de Ekolojik Ayak İzi adı verilmiştir. Wackernagel ve Rees, 1996 yılında 

yayınladıkları kitapta Ekolojik Ayak İzi kavramını ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisini 

açıklayarak ve hesaplama yöntemlerini detaylandırmışlardır (Wackernagel and Rees, 1996; 

Tosunoğlu, 2014). Global Footprint Network (GFN) 2018 yılı verilerine göre dünyada 12.1 

milyar kha düzeyindeki biyo-kapasiteye karşılık ekolojik ayak izi 21.2 milyar kha’dır. 

Türkiye’de ise toplam biyo-kapasite 107.4 milyon kha ve ekolojik ayak izi de 275.5 milyon kha 

düzeyindedir (GFN, 2022). 

Ekolojik ayak izi ulusal ölçek hesaplama formülü aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

Ekolojik Ayak İzi (ha) = Tüketim x Üretim Alanı x Nüfus 
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Tüketim değişkeni; malların kullanım ölçüsü, üretim alanı; belli miktarda tüketimin 

sürdürülebilir biçimde karşılanması için gereken biyolojik üretken alan miktarıdır. Biyolojik 

üretken alan; biyosferin yeniden üretme kapasitesinin büyük bir kısmının toplandığı alanlardır 

(Akıllı ve ark., 2008). 

Ekolojik ayak izi; otlak ve orman alanı, balıkçılık sahası, tarım arazisi, yapılaşmış alan ve 

karbon ayak izi olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Otlak alanı ayak izi hesaplanırken 

belirli bir ülkede kullanıma hazır şekilde bulunan hayvansal yemlerin miktarı ile bir yıl 

içerisinde bütün hayvanlar için gerekli olan ve otlaklık alanlardan elde edilen yem miktarı 

karşılaştırılmaktadır. Kâğıt hamuru, kereste, sanayi odunu ve yakacak odun üretimi için 

ormanlık alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal orman ayak izi yurt dışından ve ulusal 

kaynaklardan elde edilen ürünlerin toplamından oluşmaktadır. Balıkçılık sahası ayak izi 

tüketilen balık ve deniz ürünlerinin yaşaması için gerekli deniz ve tatlı su alanı olarak 

hesaplanmaktadır. Tarım arazisi ayak izi hayvancılık, elyaf ve malzeme üretimi gibi amaçlar 

için kullanılan bitkisel ürünleri de içermektedir. Konut, ulaşım (yollar, köprüler), endüstriyel 

yapılar ve enerji santralleri dâhil insan ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili altyapı ve üstyapıyla 

kaplı alanın yüzölçümünün hesaplanması yapılaşmış alan ayak izini oluşturmaktadır. Karbon 

ayak izi, ürün yaşam döngüsünün her bir aşamasında (üretim, taşıma, kullanım ve bertaraf) 

ortaya çıkan CO2 salınımının bir ölçüsüdür (Erden Özsoy ve Dinç, 2016). 

Ülkemizde ekolojik ayak izi ve karbon ayak izinin hesaplanmasına yönelik yapılmış birçok 

çalışma mevcuttur (Akıllı ve ark., 2008, Keleş ve ark., 2008; Yıldız ve Selvi, 2015; Akyüz ve 

ark., 2016; Eren ve ark., 2016; Eren ve ark., 2017; Başoğul, 2018; Baran ve ark., 2019, Altuntaş, 

2020; Örük ve Baran, 2021). Diğer taraftan, daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı personeline 

yönelik ekolojik ayak izi hesaplanmasıyla ilgili bir çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Ancak 

en önemli bileşenlerinden biri tarım olan ekolojik ayak izi kavramına yönelik bu çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli role sahip olan Tarım ve Orman Bakanlığı 

personelinin yaşam biçimlerinin incelenmesi ve ekolojik ayak izi konusunda bilgilendirilmeleri 

oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin 

tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak ekolojik ve karbon ayak izlerini belirlemektir.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde çalışan kamu personeli 

oluşturmaktadır. Çalışmada tam sayım yönteminden yararlanılmış ve 120 kişiye ulaşılması 

hedeflenmiştir. Ancak 100 kişiyle görüşülebilmiştir. Çalışmanın verileri anket çalışması ile 

derlenmiştir. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında Global Footprint Network’ten 

yararlanılmıştır (Şekil 1) 

 

 

Şekil 1. Ekolojik ayak izi hesaplama motoru (http://www.footprintcalculator.org) 

 

Anket formunda tüketim alışkanlıklarını incelemeye yönelik gıda, ev ve seyahat başlıkları 

altında sorular yer almaktadır. Ekolojik ayak izi değerleri arazi ve tüketim türüne göre 

değerlendirilmiştir. Anketlerin uygulaması yüz yüze görüşme yoluyla Mart 2022’de 

gerçekleştirilmiştir. Anketler sonucunda elde edilen veriler mevcut hesaplama motorunda 

işlenmiş ve personellerin ekolojik ayak izi sonuçları elde edilmiştir. Eş zamanlı olarak; anketler 

sonucunda elde edilen veriler önce Excel programına veri girişi yapılarak düzenlenmiş ve daha 

sonra değerlendirilip yorumlanmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmaya katılan personellerin demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Personellerin 

en genci 19 yaşında, en yaşlısı da 56 yaşında olup, yaş ortalaması yaklaşık 39.91 olarak 

hesaplanmıştır. Ailedeki birey sayısı en düşük 2 kişi, en çok 10 kişi olup ortalama aile 

büyüklüğü ise yaklaşık 4.56 kişidir. Ayrıca çalışma süresi ortalaması 15.79 yıl olarak 

bulunmuştur. Araştırmaya katılan personellerin 77’si erkek ve 23’ü kadındır. 
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Tablo 1. Anket çalışmasına katılan personellerin demografik özellikleri 

Özellikler Bulgular 

Yaş ortalaması 39.91 

Ailedeki ortalama birey sayısı 4.56 

Ortalama çalışma süresi 15.79 

 

Araştırmaya katılan personellerin unvanına göre dağılışları incelendiğinde; 1 İl Müdürü, 2 İl 

Müdür Yardımcısı, 6 Şube Müdürü, 8 Veteriner Hekimi, 31 Mühendis, 39 Tekniker, 3 

Teknisyen ve 10 Memur/İşçi olmak üzere 100 personelden oluştuğu görülmektedir (Grafik 1). 

 

 

Grafik 1. Araştırmaya katılan personellerin unvanına göre dağılımı 

 

Araştırma kapsamında yer alan personellerin ekolojik ayak izi en düşük 2.7 kha, en yükseği 

12.2 kha olup ekolojik ayak izi ortalamaları 6.52 kha, olarak bulunmuştur. Bu rakam Türkiye 

(3.35 kha) ve Dünya (2.77 kha) ortalamasının üzerindedir. Araştırma sonucunda elde edilen 

ekolojik ayak izi değeri başka bazı çalışmalarda bulunan değerlerden daha yüksektir. Öğretmen 

adaylarının ekolojik ayak izlerinin incelendiği bir çalışmada 4.04 kha (Keleş ve ark., 2008); 

fakülte öğrencileri ve çalışanlarına uygulanan bir başka çalışmada ise 4.83 kha (Akıllı vd., 

2008), Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılan çalışmada akademisyen ve 

idari personelin ekolojik ayak izi 2.53 kha bulunmuştur (Başoğul, 2018). Bu sonuçlar, Siirt 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarının yaşam biçimlerinin diğer gruplara göre 

biyokapasite üzerindeki yüklerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Çalışmada Siirt Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğü personellerinin karbon ayak izi ise en düşük 2.9 ton/CO2, en yüksek 24 

ton/CO2 olup, karbon ayak izi ortalamaları 10.40 ton/CO2 olarak bulunmuştur. Siirt Üniversitesi  
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Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde yapılan bir çalışmada öğrencilerin karbon ayak 

izi 12.04 ton olarak saptanmıştır (Örük ve Baran, 2021). 

Grafik 2’de arazi türüne göre ekolojik ayak izi dağılımı verilmiştir. Arazi türüne göre; yerleşik 

arazi en düşük 0.1 gha ile en yüksek 0.4 gha bulunmuş olup, personellere ait anket ortalaması 

0.22 gha’dır. Orman ürünleri en düşük 0.1 gha ile en yüksek 1.3 gha aralığında bulunmuş olup, 

personellere ait anket ortalaması 0.67 gha’dır. Tarım arazisi için en düşük 0.8 gha ile en yüksek 

2.7 gha aralığında bulunmuş olup, personellere ait anket ortalaması 1.78 gha’dır. Otlaklar için 

en düşük 0.1 gha ile en yüksek 0.3 gha bulunmuş olup, personellere ait anket ortalaması 0.17 

gha’dır. Balık tutma alanları en düşük 0.1 gha ile en yüksek 0.3 gha bulunmuş olup, personellere 

ait anket ortalaması 0.19 gha’dır. Son olarak arazi türüne göre karbon ayak izleri en düşük 1 

gha ile en yüksek 8.3 gha bulunmuş olup, personellere ait anket ortalaması ortalaması 3.59 gha 

çıkmıştır.  

 

 

Grafik 2. Arazi türüne göre ekolojik ayak izi dağlımı (%) 

 

Grafik 3’te tüketim türüne göre ekolojik ayak izi dağılımı gösterilmiştir. Tüketim türüne göre 

yiyecek en düşük 0.8 gha ile en yüksek 3.5 gha bulunmuş olup, personellere ait anket ortalaması 

2.30 gha’dır. Barınak en düşük 0 gha ile en yüksek 6.1 gha bulunmuş olup, personellere ait 

anket ortalaması 1.50 gha’dır. Hareketlilik en düşük 0 gha ile en yüksek 4.1 gha bulunmuş olup, 

personellere ait anket ortalaması 0.72 gha’dır. Mal en düşük 0 gha ile en yüksek 3.4 gha 

bulunmuş olup, personellere ait anket ortalaması 0.92 gha’dır. Hizmetler en düşük 0.7 gha ile  

en yüksek 2.1 gha bulunmuş olup, personellere ait anket ortalaması 1.05 gha olarak 

bulunmuştur.  

873



II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 
 

 

 

Grafik 3. Tüketim türüne göre ekolojik ayak izi dağlımı (%) 

 

Bu veriler çerçevesinde Siirt Tarım İl Müdürlüğü personeli için en düşük 1.6 dünya gerekirken 

en yüksek olarak 7.5 dünya gerekmekte olup, ankete katılan personellere ortalama 4.01 dünya 

gerekmektedir. Dünya Limit Aşımı Günü, belirli bir yılda insanlığın ekolojik kaynaklara olan 

talebinin, dünyanın o yılda yeniden üretebileceği miktarı aştığı tarih olarak ifade edilmektedir. 

Ankete katılan personellerin ortalama olarak kişisel dünya limit aşım günü 9 Nisan olarak tespit 

edilmiştir. 

 

4. SONUÇ 

Dünya nüfusunun 2050’de 9.6 milyara, 2100’de ise 11 milyara ulaşmasıyla kişi başına düşecek 

biyolojik kapasitenin azalacağı; ayrıca, toprak bozulması, tatlı su kıtlığı ve yükselen enerji 

maliyetleri karşısında biyolojik kapasitenin artışını sürdürmenin giderek zorlaşacağı 

belirtilmektedir (WWF, 2014). Bu çalışmada yapılan hesaplamalar sonucunda Siirt Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğünde görev yapan personellerin ekolojik ayak izleri ortalaması 6.52 kha. 

olarak bulunmuştur. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarının mesleki durumlarının 

getirisi olarak ortalamanın üstünde ekolojik ayak izi sahibi oldukları görülmektedir. Bu değerin 

azalmasında personelin toplu taşıma kullanımının artması, beslenme biçiminde sebze türlerine 

de yer vermesi, gıda israfından kaçınması etkili olabilecektir. Ayrıca, yeni kaynaklar aramak 

yerine mevcut kaynaklar nasıl etkin kullanılabilir yaklaşımı ile düşünmek ve bu doğrultuda 

israfın önüne geçmek, çevre dostu ürünlerin tüketimine özen göstermek ile olumlu etkinin 

katlanması sağlanabilir. 
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ABSTRACT  

Sixteen individually housed West African Dwarf (WAD) does were used to determine the effect 

of combined ginger and turmeric powder at different levels on the growth performance and 

blood parameters of lactating West African Dwarf does. Four experimental diets were 

formulated to contain combined ginger and turmeric powder at different levels 1.5kg turmeric 

powder and 1.5kg ginger powder, 1kg turmeric powder and 2kg ginger powder, 2kg turmeric 

powder and 1kg ginger powder per 100kg of concentrate respectively. Four (4) WAD does were 

assigned to each of the treatments in a completely randomized design with each animal as a 

replicate.  The growth performance lasted for 84 days. Data on performance and blood 

parameters were collected. Results showed that effect of diet containing Turmeric and Ginger 

powders as feed additives on weight gain, daily weight gain, total feed intake, daily feed intake  
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and feed conversion ratio were significantly (P<0.05) different. Weight gain and daily weight 

gain had (P<0.05) highest in does fed treatment 3. Also, turmeric and ginger powder inclusion 

at different levels had significant (P<0.05) effects on blood parameters. The study concluded 

that inclusion of 2kg turmeric powder and 1kg ginger influenced the growth performance and 

could be added without adverse effect on internal physiology of the does. 

 

Keywords: Ginger, Turmeric, goats, growth parameters, blood profile. 
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INTRODUCTION  

In Nigeria, goats contribute about 24% of the meat supply and their population makes them to 

be the second most important livestock species (Oni, 2002). Researchers and livestock rearers 

have sought for alternative to synthetic growth promoters and antibiotics in livestock 

production for improved growth and reproductive performances of ruminant animals. Many 

procedures have been used to enhance animal productivity such as feed additives (Nassar et al., 

2017). However, research indicated that chemical feed additives can cause unfavorable side-

effects and hazards to animals and humans (Schwarz et al., 2001). This may be due to their 

harmful residues in milk and meat, which threaten health (Russell and Houlihan 2003).  

Medical plants (such as ginger and turmeric) and their extracts are widely accepted and used as 

feed additives to improve productivity and immunity of livestock, without negative residues 

effects in milk and meat in addition to saving human health and consumers (Zanouny et al., 

2013). This study was designed to evaluate the growth performance and blood profile of 

lactating West African Dwarf does fed diet containing ginger and turmeric powders as feed 

additives. 

 

MATERIALS AND METHODS  

Four experimental diets were formulated to contain 0.0 (T1), 1.5kg Tumeric powder+1.5kg 

Ginger (T2), 1kg Tumeric powder+2kg Ginger (T2 ) and 2kg Tumeric powder+1kg Ginger (T3), 

respectively, as presented in Table 1. Guinea grass (Panicum maximum) was served as the basal 

diet. 

Table 1: Gross compositions (%) of basal experimental concentrate supplement 

Ingredients    % Inclusion 

Maize      8.0 

Cassava     22.0 

PKC      30.0 

GNC      10.0 

Wheat offal     24.0 

Premix      0.5 

Bone meal     5.0 

Salt      0.5 

Total (kg)     100 

Calculated analysis (%) 

Crude Protein      14.06 

Ether Extract      4.23 

Crude Fibre      7.72 

Ash       2.10 

Metabolizable Energy (Kcal/kg)  2,331.80 
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Experimental animals 

Sixteen lactating West African Dwarf (WAD) lactating does were used for the experiment. Four 

(4) WAD does were assigned to each of the treatments (Table 1) in a completely randomized 

design with each animal as a replicate. Each goat was offered 1.0kg of forage (Panicum 

maximum) and 0.5kg of the concentrate daily. Concentrate was fed to the goats at 0800 hours 

while the forage was fed later at 1100 hours. Clean drinking water was made freely available 

to the animals. The experiment lasted for 84 days.  

Data collection 

Data on feed intake and the weights of the animals were taken at the commencement of the 

experiment and weekly for body weight change. Data collected included the following. The 

weights of the experimental animals were taken before the commencement of the experiment 

and it was done by using spring balance scale - 20kg capacity and the final weight of the goats 

were taken at the end of the experimental period of 12 weeks using spring balance scale 20kg 

capacity. 

Blood collection 

Ten (10) ml of blood was collected via jugular vein puncture using hypodermic needle for 

serum chemistry analyses. The blood samples were collected into ordinary sample tube for 

serum chemistry (total protein, globulin, albumin and cholesterol) analysis. This was done on 

the 8th week of the feeding trial prior to feeding in the morning. Serum was obtained by 

centrifugation, and serum samples were stored in a deep freezer at -10℃ until it was analyzed. 

Haematological indices were determined by using Sahl’s (acid haematin) method described by 

Benjamin (1978).  

Statistical analysis 

Data obtained were analysed using one-way analysis of variance with means separated at 

(P<0.05) (Duncan's multiple range test) using SPSS 23 software. 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

The performance characteristics of lactating West African dwarf does fed diet supplemented 

with Turmeric and Ginger. The values obtained varied significantly (P<0.05) in all the 

performance characteristics except the initial weight, final weight, concentrate intake and grass 

intake were. The result is in line with Dinfa et al., (2015) who reported that Wenchang broilers 

fed diets supplemented with turmeric powder at 100 and 200g had improved daily weight gain  
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compared to control. The result contradicts Karami et al., (2010) who reported highest weight 

gain for male goats fed diet supplemented with 500g/100kg of feed. 

 

Table 2: Performance characteristics of lactating West African dwarf does fed diet supplemented with 

Turmeric and Ginger 

Parameters            Levels of inclusion of Tumeric + Ginger (g/kg) 

 T1 T2 T3 T4 SEM P-VALUE 

Initial Weight (kg) 15.00 15.50 15.25 16.00 0.20 0.35 

Final Weight (kg) 16.10 16.93 16.80 16.88 0.19 0.39 

Weight gain (kg) 1.10ab 1.43a 1.55ab 0.88b 0.09 0.02 

Daily weight gain (gday-1) 13.09ab 16.96a 18.45a 10.42b 1.11 0.02 

Total feed intake (kg) 90.52b 91.03ab 91.24ab 92.32a 0.29 0.04 

Daily feed intake (gday-1) 1077.64b 1083.64ab 1086.24ab 1099.02a 3.50 0.04 

 

Blood profile of lactating West African dwarf does fed diet containing Turmeric and Ginger 

powders as feed additives is presented in Table 3. The blood parameters were not significantly 

(P>0.05) influenced by the inclusion levels of Turmeric and Ginger powders, except PCV, 

WBC, Hb and Globulin. Haematological values are widely used to determine systematic 

relationship and physiological adaptation including the assessment of general health condition 

of animal (Kamal et al., 2007). The values for PCV, Hb, and RBC fell within the physiological 

range for goats, which is a clear indication of a good health status of the animals, implying that 

the quality of the test diets was adequate to maintain good health of the goats. The changes in 

these parameters have been studied in sheep and red Sokoto goat (Tambuwa et al., 2002). 

 

Table 3: Blood parameters of lactating West African dwarf does fed diet containing Turmeric and 

Ginger powders as feed additives. 

Levels of inclusion of Tumeric + Ginger (g/kg) 

Parameters Normal 

Value 

T1 T2 T3 T4 SEM P-

VALUE 

Packed cell volume (%) 22-38 25.25a 26.50b 19.75b 23.75a 0.82 0.01 

White blood cells (x109/L) 5-12 4.13 5.40 4.33 5.58 0.48 0.32 

Red blood cells (x1012/L)

              

8-18 14.07a 14.62a 13.31b 14.05a 0.38 0.04 

Haemoglobin (g/dL) 8-12 8.13a 9.15a 6.78b 8.13a 0.27 0.01 

Glucose (mg/dL)        48.2-76.0             90.50 87.75 85.78 83.35 1.70 0.94 

Cholesterol (mg/dL) 60-100 33.43 32.54 31.64 30.70 0.63 0.90 

Aspartate Transaminase 

(u/l) 

66.0-

230.0 

101.33 111.83 102.78 103.30 4.56 0.52 

Alanine Transaminase (u/l) 15.3-52.3 94.33 89.45 95.80 95.85 2.74 0.52 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATION  

The study concluded that inclusion of 2kg turmeric powder and 1kg ginger influenced the 

growth performance and could be added without adverse effect on internal physiology of the 

does. 
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ABSTRACT 

Response of growing pigs to low energy and low protein diets formulated using agro-industrial 

by-products  in the humid tropics was determined with fifty-four grower (16 week old)  hybrid 

(Large white and Landrace) pigs whose live weights ranged from 18.52 to 19.40 Kg (average  

18.96 Kg). The experimental design was 3 x 3 factorial in a Completely Randomized Design. 

Each of the nine treatments diets had three replicates with two pigs (1 male and 1 female) per 

replicate. Parameter measured was nutrient utilization. Results showed that there were 

significant energy and protein interaction effects on growing pigs in final live weight, daily 

weight gain, daily feed intake and daily protein intake although the control (18 % CP x 13.50 

MJ) diet gave significantly (P<0.05) higher values. Lower energy level of 10.50 MJ depressed 

DM, NFE and energy retention compared to 13.50 and 11.50 MJ but improved ether extract 

retention of the growing pigs. Though with no regular pattern of effect, the diet of lowest energy 

(10.50 MJ) and lowest protein (15 % CP) resulted in a significantly (P<0.05) higher faecal DM, 

CP, EE, and NFE compared to higher energy (13.50 and 11.50 MJ) and higher protein (18 and 

16 %) diets. The conclusion was that growing pigs could be fed low energy (10.50 MJ) and low 

crude protein (15 % CP) diet composed of agro-industrial by-products without adverse effect 

on nutrient utilization. 
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INTRODUCTION 

Pigs in the tropics, between 50 and 110 kg, do not have to eat 3.11 kg of concentrates, generally 

imported and consisting of 80 % maize and 20 % soybean meal and convert this at a rate of 

3.79 in order to grow 820 g/day (NRC 1988). Actually, most pigs in the tropics probably grow 

at half this rate. The other fact is that cereals, or grains, are becoming scarcer, therefore more 

expensive, and soon may be prohibitive for industrial producers of pork, even in temperate 

zones. Pig development in Nigeria should therefore be based on locally available non-

conventional (agro-industrial by-products) feed resources (Amaefule et al., 2009) that are not 

consumed by human beings. 

Pigs require energy and protein (amino acids) for maintenance of normal physiological body 

functions, growth and reproduction; and for full realization of the high genetic potentials of pigs 

for increased meat production. However, Singh (2004) had stated that dietary energy content 

of feed is probably the most important factor determining the performance of pigs according to 

the National Research Council (1998). The energy requirements of growing pigs allowed to 

feed ad libitum (90 % DM) has been reported to be 3400 Kcal/Kg of DE or 3265 Kcal/kg of 

ME (NRC, 1998). Correspondingly, the CP requirement of growing pigs has been reported by 

NRC (1998) to be 18.0 % (20-50 kg). But these energy and protein requirement figures were 

arrived based on the use of conventional (corn, soybean meal and animal protein) feedstuffs, 

which are scarce and expensive in Nigeria. 

Agro-industrial by-products (AIBPs) like maize offal; wheat offal, palm kernel meal (PKM), 

brewer’s dried grains and groundnut cake (GNC) are readily available and cheap in Nigeria. 

Although, they may be low in energy, essential amino acids (lysine, methionine, trptophan and 

arginine) and as such could be said to be nutritionally inferior to conventional feedstuffs, 

Preston and Leng (1987) had suggested that livestock (pig) production in developing countries 

should be matched with available feed resources to achieve economic optimization rather than 

biological maximization. 

There have been scientific reports on the use of some AIBPs in feeding pigs. These include use 

of different proportions of PKM and wheat offal (Amaefule et al., 1999), maize offal 

(Adesehinwa, 2001), nutrient utilization of pigs fed graded levels of BDG (Amaefule et al., 

2006a, b), different proportions of PKM and BDG (Amaefule et al., 2006c), graded levels of 

PKM on performance, carcass quality and organ characteristics (Ekenyem, 2002; Amaefule et 

al., 2007) and nutrient utilization of some agro-industrial by products fed to growing pigs in the 

humid tropics (Amaefule et al., 2009). There is also the need to evaluate the response of  
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growing pigs to low energy and low protein diets compared to set standards formulated with 

these AIBPs. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted at the piggery Unit of the Teaching and Research farm of Michael 

Okpara University of Agriculture, Umudike, Abia State, Nigeria. Agro-industrial by-products 

and other ingredients were obtained from local dealers in Umuahia, Abia State and pigs from 

the University Farm and other pig farms around Umuahia. 

EXPERIMENTAL PIGS AND MANAGEMENT 

A total of 54 (27 male and 27 female) hybrid (Landrace and Large White) pigs aged 9-10weeks 

were used in the study. Each pig was ear-tagged with a number for proper identification. The 

pigs were housed in a tropical-type, open-sided house roofed with asbestos roofing sheets. The 

open side of the house was covered with expanded metal and iron nets to screen out flies and 

other insects. Each pen measuring 2m x 7m   housed a replicate of two (1 male and 1 female) 

pigs. The pigs were provided with experimental feed and water ad libitum. 

The nutrient utilization and digestibility of the growing pigs fed AIBPs based diets of different 

low energy and protein levels were determined using 18 intact  males hybrid (landrace x large 

white) pigs aged 26 weeks for grower pigs. The pigs were put individually in a metabolism 

cage (107 cm x 60 cm x 50 cm) locally designed and constructed with wood for the study. The 

cage floor were made of strong metal gauze covered on top with metal wire net to enable 

separation of urine from faeces and ensure easy and total faecal collection. An aluminum sheet 

was placed underneath the cages to serve for urine collection by channeling the urine through 

a plastic funnel that contained a spongy sieve into a plastic container that was properly labeled. 

The height of the cage from the ground was 60 cm. The feed and water trough areas of the cages 

each (measuring 30 cm x 30 cm x 27 cm) were fitted with stainless bowls tightly secured to 

prevent pigs from pouring away feed and water. The metabolism cages were housed inside a 

house with proper ventilation. 

Each experimental diet was fed to the pigs at the daily rate of 3.30 % of live weight in line with 

the procedure of Tram and Preston (2004). The diets were milled to pass through a 2 mm sieve, 

thoroughly mixed to obtain a uniform composition. Water was provided to the pigs ad libitum 

throughout the experiment. 
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DIETS 

There were three dietary energy and three dietary crude protein levels giving a total 9 

experimental diets. The experimental diets are as follows: 

 

Table 1: Combination of low energy and low crude protein levels in the diets 

Energy/CP A (13.50 MJ) B (11.50 MJ) C (10.50 MJ) 

W (18%) AW BW CW 

X (16%) AX BX CX 

Y (15%) AY BY CY 
The control was 13.50 MJ (3200 Kcal) X 18 % CP diet 

MJ = Mega Joule 

 

Table 2:  Percentage composition of low energy and low protein agro-industrial by-products 

based diets fed to pigs in the humid tropics 

Feedstuff  AW BW CW AX BX CX AY BY CY 

Maize offal 64.12 45.61 17.94 69.27 37.03 15.08 71.86 36.41 15.02 

PKM 16.03 19.55 71.76 17.32 55.54 60.30 17.96 54.61 60.08 

BDG - 22.08 4.91 - - 15.99 - - 14.04 

Soybean meal 16.55 9.46 2.10 10.11 4.13 5.33 6.88 5.68 7.56 

Palm oil 3.00 - - 3.00 - - 3.00 - - 

Bone meal 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

V/ premix* 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

NaCl 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

L-lysine 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

DL-Methionine 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Calculated comp. 

CP (%) 18.00 18.00 18.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 15.00 

CF (%) 11.90 14.28 14.99 12.35 14.04 15.09 12.57 13.90 15.12 

ME (MJ/kg) 13.54 11.65 10.74 13.60 11.51 10.56 13.69 11.51 10.61 
*Composition per 2.5 kg: Vitamin A 10,000,000 IU, Vit. D 2,000,000 IU, Vit. E 20,000 IU, Vit. K 2250 mg, 

Thiamin 1750 mg, Riboflavin 5,000 mg, Pyridoxine 2750 mg, Niacin 27500 mg, Vit. B12 15 mg,   Pantothenic 

acid 7500 mg, Folic acid 7500 mg, Biotin 50 mg, Choline  chloride 400 g, Antioxidant 125 g, Manganese 80 g, 

Zinc 50 g, Iron 20 g, Copper 5 g, Iodine 1.2 g, Selenium 200 mg, Cobalt 200 mg, 

V = Vitamin PKM = Palm kernel meal BDG= Brewers dried grain CP= Crude protein CF= Crude fibre 

 

EXPERIMENTAL DESIGN 

The experimental design is 3 x 3 factorial in a Completely Randomized Design (CRD) with 

model: Yijk =  µ + Ei + Pj + EPij +eijk 

Where: 

Yijk = Single observation on the pig characteristics. 

µ = Overall mean 

Ei = Effect of energy level of diet on the indices of pigs measured. 

Pj = Effect of protein level on the indices of pigs measured. 

EPij = Effect of interaction between energy and protein on pig performance 

eijk = Experimental error. 
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Each of the 9 dietary treatment groups was replicated three times, with 2 pigs per replicate 

during the feeding experiment and two male pigs per treatment group selected for the 

digestibility and nutrient utilization trials. 

DATA COLLECTION 

The pigs were weighed at the beginning of the experiment and subsequently on a weekly basis.  

For the digestibility and nutrient utilization studies, the pigs were kept in the cages for nine 

days to acclimatize before faeces and urine collection began. This also enabled the technical 

assistants get used to the protocol of the experiment. The pigs were starved for 12 hours prior 

to the experimental feeding to clear the gut of the previous meals, especially as markers were 

not used. They were also starved for another 12 hours at the end of the feeding period to ensure 

total collection of faeces arising from the diets offered. 

CHEMICAL AND DATA ANALYSES 

Proximate composition of the experimental diets, faeces and nitrogen in urine were determined 

according to the methods of A.O.A.C (1990). The Gross Energy (GE) of the diets and faeces 

were calculated from the proximate components according to the equation of Ewan (1989): 

GE = 4143 + (15 x % CP) – (44 x % Ash); R2 = 0.98 

Where: 

GE = Gross Energy (Kcal/g) 

EE = Ether extract; 

CP = Crude protein (N x 6.25); 

Ash = Crude ash. 

Dietary GE intake minus the GE of faeces will give digestible energy (DE). Metabolizable 

energy (ME) intake was calculated as 96 percent of DE (Farrell, 1979; Agricultural Research 

Council, 1981; National Research Council (NRC), 1998).  

Data obtained were subjected to analysis of variance (ANOVA) for a 3 x 3 factorial in a 

Completely Randomized Design (Steel and Torrie, 1980). The values in percentages were 

subjected to Arcsine transformation before ANOVA, while differences among the treatment 

means were separated using Duncan’s Multiple Range Test (Duncan, 1955).  
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RESULTS AND DISCUSSION 

PROXIMATE COMPOSITION OF DIETS 

The proximate composition of low energy and low protein diets fed to growing pigs is presented 

in Table 3. 

 

Table 3: Laboratory analysis of the proximate values of the experimental diets 

Parameters AW BW CW AX BX CX AY BY CY 

DM (%) 88.76 97.00 91.98 89.94 92.30 91.08 87.89 91.18 91.25 

CP (%) 19.78 22.40 19.60 21.35 18.20 21.70 18.20 19.60 22.40 

EE (%) 8.50 5.50 4.50 9.00 5.00 3.50 7.50 4.00 3.50 

CF (%) 14.00 14.67 18.00 12.00 10.67 14.67 10.67 12.00 12.50 

C A (%) 7.50 5.50 5.50 5.00 8.00 9.33 5.50 9.33 9.33 

NFE (%) 38.98 43.93 37.38 41.59 43.43 32.88 46.02 38.25 34.52 

ME (Kcal/g) 0.843 0.949 0.843 0.738 0.843 0.580 2.003 0.738 0.949 
DM= Dry Matter; CP = Crude Protein; EE = Ether Extract; CF = Crude Fibre; CA = Crude Ash; NFE =Nitrogen    

free extract; ME = Metabolizable energy; CP= Crude protein 

 

NUTRIENT UTILIZATION 

The effect of energy level on nutrient intake of growing pigs is shown in Table 4. The diet of 

10.50 MJ significantly (P<0.05) depressed DM, NFE and GE intakes more than 13.5 and 11.50 

MJ diets. 

 

Table 4: Effect of varied energy levels on nutrient intake of grower pigs 

Parameters 13.50 MJ 11.50 MJ 10.50 MJ SEM 

Dry Matter (g) 830.23a 889.77a 723.46b 35.61 

Crude Protein (g) 186.17a 424.37 a 170.10a 254.27* 

Ether Extract (g) 81.83b 108.75a 95.96a 4.16 

Crude Fibre (g) 107.51b 119.69ab 125.16a 4.38 

Crude Ash (g) 58.50b 71.57a 66.20ab 3.06 

Nitrogen Free Extract (g) 385.73a 397.61a 265.04b 15.20 

Metabolizable Energy (MJ/Kg) 9.87a 8.05b 6.44c 0.36 
a, b: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05) different. 

SEM = Standard error of mean. MJ = Mega Joule. 

 

There were differences among growing pigs fed 11.50 and 10.50 MJ diets in ether extract, crude 

fibre and crude ash intakes. At the same time, no significant (P>0.05) existed among pigs fed 

diets of 13.50 and 11.50 MJ in DM, crude fibre and ether extract intakes (Table 5). 
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Table 5: Effect of varied crude protein levels on Nutrient Intake of grower pigs 

Parameters 18 % 16 % 15 % SEM 

Dry Matter (g) 908.09 754.57 799.10 61.68 

Crude Protein (g) 435.54a 171.60b 180.37b 232.65 

Ether Extract (g) 96.58 91.63 98.79 7.20 

Crude Fibre (g) 137.51 101.68 115.27 7.58 

Crude Ash (g) 62.75 55.33 74.76 5.30 

Nitrogen Free Extract (g) 397.43 334.36 329.91 26.32 

ME(MJ/Kg) 8.66 6.09 9.81 0.62 

a, b: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05) different. 

SEM = Standard error of mean. ME= Metabolizable energy 

 

As shown in Table 5, crude protein level of the diets could not significantly (P>0.05) affect the 

nutrient intake of the growing pigs. Pigs fed 18 % CP diet had significantly (P<0.05) higher 

protein intake than those fed 16 and 15 % CP diets. There were no significant (P>0.05) 

differences among pigs fed the three CP level diets in all other nutrient intake measured.  
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Table 6: Effect of interaction between varied energy and protein levels on nutrient intake of 

grower pigs fed agro-industrial by-products 

  Energy Levels (MJ)  

Parameters CP (%) 13.50 11.50 10.50 Mean 

Dry Matter (g) 18 1153.88a 1018.50ab 551.88e 908.09 

16 809.46cd 761.81de 637.56de 736.28 

15 527.34e 889.01bc 980.94abc 799.10 

Mean 830.23 889.77 723.46 814.49 

SEM Energy = 35.61; CP = 61.68; E X CP = 61.68 

Crude Protein (g) 18 257.14ab 931.87a 117.60b 435.54 

16 192.16b 150.15b 151.90b 164.74 

15 109.20b 191.10b 240.80ab 180.34 

Mean 186.17 424.37 170.10 260.22 

SEM Energy = 134.22; CP = 232.65; E X CP = 232.65 

Ether Extract (g) 18 110.50bc 110.25bc 69.00d 96.58 

16 90.00c 99.00c 87.50c 92.17 

15 45.00e 117.00ab 134.38a 98.79 

Mean 81.83 108.75 96.96 95.85 

SEM Energy = 4.16; CP = 7.20; E X CP = 7.20 

Crude Fiber (g) 18 150.50a 154.04a 108.00b 137.51 

16 108.00b 88.03b 102.69b 99.57 

15 64.02c 117.00b 164.80a 115.27 

Mean 107.51 119.69 125.16 117.45 

SEM Energy = 4.38; CP = 7.58; E X CP = 7.58 

Crude Ash (g) 18 97.50a 57.75bc 33.00d 62.75 

16 45.00 cd 66.00b 65.31b 58.77 

15 33.00d 90.97a 100.30a 74.76 

Mean 58.50 71.57 66.20 65.46 

SEM Energy = 3.06; CP = 5.30; E X CP = 5.30 

Nitrogen Free Extract 

                     (g) 

18 506.74a 461.27a 224.28d 397.43 

16 374.32b 358.63bcd 230.16bcd 321.04 

15 276.12cd 372.94b 340.67bc 329.91 

Mean 385.73 397.61 265.04 349.46 

SEM Energy = 15.20; CP = 6.32; E X CP = 26.32 

Energy (MJ) 18 10.96ab 9.97b 5.06d 8.66 

16 6.65cd 6.97cd 4.06cd 5.89 

15 12.01a 7.20c 10.21ab 9.81 

Mean 9.87 8.05 6.44 8.12 

SEM Energy = 0.36; CP = 0.62; E X CP = 10.62 

a, b,c,d,e: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05) 

different. 

SEM = Standard error of mean. 

 

The effect of interaction between energy and crude protein level on nutrient intake is presented 

in Table 6. Diet of 10.50 MJ x 18 % CP significantly (P<0.05) depressed DM, ether extract, 

crude ash, nitrogen free extract (NFE) and energy intakes more than other diets. Generally, 

nutrient intakes of low energy and low protein diets by pigs were not lower than that high energy 

(13.50 MJ) and high protein (18 %) diet. 
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Lower energy level of 10.50 MJ depressed DM, NFE and energy retention compared to 13.50 

and 11.50 MJ but improved ether extract retention of the growing pigs. Crude protein, crude 

fibre and crude ash retention were not affected (Table 7).  

Table 7: Effect of varied energy levels on nutrient retention of grower pigs fed agro-industrial by-

products 

Parameters 13.50 MJ 11.50 MJ 10.50 MJ SEM 

Dry Matter (g) 696.19a 702.74a 531.36b 37.10 

Crude Protein (g) 155.34 151.71 129.87 8.53 

Ether Extract (g) 75.04b 98.59a 87.87a 4.11 

Crude Fibre (g) 78.00 77.43 81.54 5.43 

Crude Ash (g) 27.98 39.78 34.14 5.35 

Nitrogen Free Extract (g) 350.71a 335.23a 198.10b 15.31 

Metabolizable Energy (MJ/Kg)  8.57a 6.36b 4.70c 0.42 

a, b: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05)different. 

SEM = Standard error of mean. 

 

However, crude protein level of the diets did not significantly (P>0.05) affect nutrient retention 

of the growing pigs fed diets of agro-industrial by-products as shown in Table 8.  

 

Table 8: Effect of varied crude protein levels on nutrient retention of grower pigs fed agro-

industrial by-products 

Parameters 18 % 16 % 15 % SEM 

Dry Matter (g) 731.78 602.91 622.24 64.27 

Crude Protein (g) 163.54 138.72 142.73 14.77 

Ether Extract (g) 89.65 85.84 85.53 7.12 

Crude Fibre (g) 91.80 69.58 80.80 9.40 

Crude Ash (g) 23.23 30.51 45.21 7.53 

Nitrogen Free Extract (g) 353.17 278.11 269.62 26.52 

Metabolizable Energy (MJ/Kg) 6.56 4.92 8.50 0.73 

a, b: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05)    different. 

SEM = Standard error of mean. 

 

The diet of 10.50 MJ with 18 % CP and that of 13.50 MJ x 15 % CP significantly (P<0.05) 

reduced DM, ether extract and crude fibre retention without regular pattern while diet of 13.50 

MJ x 15 % CP significantly (P<0.05) increased energy retention more than other diets except 

the control (13.50 MJ x 18 % CP) as presented in Table 9.  
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Table 9: Effect of interaction between varied energy and protein levels on nutrient retention of 

grower pigs fed agro-industrial by-products 

Parameters  Energy Levels (MJ)  

 CP (%) 13.50 11.50 10.50 Mean 

Dry Matter (g) 18 969.47a 827.91ab 397.97d 731.78 

16 682.81bc 599.79cd 446.20cd 576.27 

15 436.29d 680.52bc 749.91b 622.24 

Mean 696.19 702.74 531.36 643.43 

SEM Energy = 37.10; CP = 64.37; E X CP = 64.27 

Crude Protein (g) 18 215.26 188.84 86.52 165.54 

16 162.89 117.71 111.38 130.66 

15 87.89 148.58 191.73 142.73 

Mean 155.35 151.71 129.88 145.65 

SEM Energy = 8.53; CP = 14.77; E X CP = 14.77 

Ether Extract (g) 18 100.60ab 102.26ab 66.08c 89.65 

16 84.36bc 93.53bc 81.11bc 86.33 

15 40.17d 100.00ab 116.43a 85.53 

Mean 75.04 98.60 87.87 87.17 

SEM Energy = 4.11; CP = 7.12; E X CP = 7.12 

Crude Fiber (g) 18 98.33abc 110.32ab 66.26de 91.80 

16 85.20bcd 48.25e 59.67e 64.37 

15 49.97e 73.73cde 118.69a 80.80 

Mean 78.00 77.43 81.54 78.99 

SEM Energy = 5.43; CP = 9.40; E X CP = 9.40 

Crude Ash (g) 18 41.23ab 24.63bc 3.83c 91.80 

16 21.89bc 40.25ab 38.26ab 64.37 

15 20.82bc 54.46a 60.35a 80.80 

Mean 78.00 77.43 81.54 78.99 

SEM Energy =5.43; CP = 9.40; E X CP = 9.40 

Nitrogen Free Extract 

                (g) 

18 481.40a 401.89b 262.66cd 381.98 

16 328.48bc 300.05de 155.41de 261.31 

15 242.45de 303.76cd 262.66cd 269.62 

Mean 350.78 335.23 226.91 304.30 

SEM Energy = 15.31; CP = 26.52; E X CP = 26.52 

Energy (MJ) 18 8.94ab 7.23bc 3.50e 6.56 

16 5.92cd 5.82de 2.01de 4.58 

15 10.85a 6.04cd 8.61b 8.50 

Mean 8.57 6.36 4.71 6.55 

SEM Energy = 0.42; CP = 0.73; E X CP = 0.73 
a, b: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05) different. 

SEM = Standard error of mean. 

 

Diets of low energy significantly (P<0.05) increased faecal nutrient of growing pigs than the 

diet of higher (control) energy except faecal crude ash and faecal energy in which there was no 

significant (P>0.05) difference between 13.50 and 11.50 MJ (Table 10). At the same time, crude 

protein level of the diets had no significant (P>0.05) effect on faecal nutrient output as shown 

in Table 10.  
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Table 10: Effect of varied energy levels on faecal nutrient contents (values) of pigs fed agro-

industrial by-products 

Parameters 13.50 MJ 11.50 MJ 10.50 MJ SEM 

Dry Matter (g) 134.04b 187.03a 192.10a 9.08 

Crude Protein (g) 30.82b 40.44a 40.23a 1.92 

Ether Extract (g) 6.79 10.16 9.09 1.17 

Crude Fibre (g) 29.29b 42.26a 43.63a 2.13 

Crude Ash (g) 30.52 31.80 32.38 2.77 

Nitrogen Free Extract (g) 34.95b 62.38a 61.94a 4.67 

Metabolizable Energy (MJ) 1.34b 1.68ab 1.91a 0.18 
a, b: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05) different. 

SEM = Standard error of mean. 

 

Table 11: Effect of varied crude protein levels on faecal nutrient contents (values) of grower 

pigs fed agro-industrial by-products 

Parameters 18 % 16 % 15 % SEM 

Dry Matter (g) 176.31 151.67 176.86 15.73 

Crude Protein (g) 39.78 32.88 37.64 3.33 

Ether Extract (g) 6.94 5.79 13.27 2.03 

Crude Fibre (g) 45.46 32.11 34.48 3.69 

Crude Ash (g) 39.84 24.76 29.56 4.80 

Nitrogen Free Extract (g) 44.26 56.26 55.29 8.08 

Metabolizable Energy (MJ) 2.11 1.29 1.39 0.31 

a, b: Means in the same row followed by different superscripts aresignificantly (P<.05) different. 

SEM = Standard error of mean. 

 

The effect of interaction between energy and crude protein level on faecal nutrient of growing 

pigs fed diets of agro-industrial by-products is presented in Table 12. There was no regular 

pattern of effect due to the various energy and protein combinations, however, the diet of lowest 

energy (10.50 MJ) and lowest protein (15 %) resulted in a significantly (P<0.05) higher faecal 

DM, CP, EE, and NFE compared to higher energy (13.50 and 11.50 MJ) and higher protein (18 

and 16 %) diets. 
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Table 12: Effect of interaction between varied energy and protein levels on faecal 

nutrient contents (values) of  grower pigs fed agro-industrial by-products 

  Energy Levels (MJ)  

Parameters CP (%) 13.50 11.50 10.50 Mean 

Dry Matter (g) 18 184.41abc 190.59bc 153.92cd 176.31 

16 126.65de 162.02bc 191.36bc 160.01 

15 91.06e 208.49ab 231.03a 176.86 

Mean 134.04 187.03 192.10  

SEM Energy = 9.08; CP = 15.73; E X CP = 15.73 

Crude Protein (g) 18 41.89ab 46.37ab 31.09cd 39.78 

16 29.27cd 32.44b 40.53b 34.08 

15 21.32d 42.52ab 49.07a 37.64 

Mean 30.83 40.44 40.23  

SEM Energy = 1.92; CP = 3.33; E X CP = 3.33 

Ether Extract (g) 18 9.91b 8.00bc 2.92c 6.94 

16 5.64bc 5.48bc 6.40bc 5.84 

15 4.83bc 17.01a 17.63a 13.56 

Mean 6.79 10.16 8.98  

SEM Energy = 1.17; CP = 2.03; E X CP = 2.03 

Crude Fiber (g) 18 15.01a 43.73a 41.74a 45.49 

16 22.81b 39.78a 43.03a 35.21 

15 14.06b 43.27a 46.12a 34.48 

Mean 29.29 42.26 43.63  

SEM Energy = 2.13; CP =3.69; E X CP = 3.69 

Crude Ash (g) 18 56.27a 33.12bc 30.13bc 39.84 

16 23.12bc 25.76bcd 27.05bcd 25.31 

15 12.18d 36.52bc 39.97b 29.56 

Mean 30.52 31.80 32.38  

SEM Energy =2.77; CP = 4.80; E X CP = 4.80 

Nitrogen Free Extract 

                      (g) 

18 25.35b 59.39a 48.05ab 44.26 

16 45.84ab 58.58a 74.75a 59.72 

15 33.68b 69.19a 63.01a 55.29 

Mean 34.96 62.39 61.94  

SEM Energy = 4.67; CP = 8.08; E X CP = 8.08 

Energy (MJ) 18 2.03ab 2.74a 1.57bc 2.11 

16 0.73c 1.14ab 2.56ab 1.48 

15 1.25bc 1.16bc 1.60bc 1.34 

Mean 1.34 1.68 1.91 1.64 

SEM Energy = 0.18; CP = 0.31; E X CP = 0.31 
a, b,c,d,e: Means in the same row followed by different superscripts are significantly (P<.05) different. 

SEM = Standard error of mean. 

 

The decrease in DM retention of the 2500 kcal diet can be attributed to the low DM intake.  The 

non-significant difference in CP, CF, and CA retention of the pigs fed varying energy levels 

showed that in the bid to meet their energy requirement through increased feed consumption of 

the low energy diets, the pigs indirectly increased the intake of these nutrients. This conforms 

to the earlier confirmation through researches that animals eat in order to satisfy their energy 

needs and thus in a situation of progressively lowered dietary energy, feed intake will be higher  
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(Hill and Danskey, 1954; Blaxter, 1989; Coop and Kyriazakis, 2001; Unigwe, 2011). The sharp 

decrease in NFE and Energy retention of the 2500 kcal diet could be as a result of the low 

energy content of the diets and their corresponding feed intake. 

In addition, the non-significant difference in nutrient retention of pigs at all CP levels shows 

that with the recent advances in the determination of AA requirements for pigs and the 

increasing availability of industrial AA allow reduction of the CP content of the diets while 

maintaining the supply of essential AA. Such diets have no detrimental effect on performance 

(Bourdon et al., 1995; Canh et al. (1998). This is also supported by the findings of Bender 

(1975) and Adesehinwa (1992) who reported that lower levels of dietary protein are required 

to maximize growth and efficiency of gain for a protein source with well-balanced AA profile 

in contrast to a protein source with poor AA pattern where more is required to be efficiently 

utilized. At interaction, the nutrient retention parameters measured were affected by their 

corresponding nutrient intake. 

The decrease in DM output of pigs fed 3200 Kcal diet could be as a result of the high energy 

content of the diets. This is in line with the results obtained by Amaefule et al. (2009) in which 

at high energy levels, DM output was low in contrast to low energy diets. In addition, CP, CF 

and NFE output followed the same trend. The non-significant difference in EE and CA output 

of pigs fed different energy level diets could be as a result of some factors unknown to us. At 

all CP levels, faecal outputs were not affected. 

At interaction, the sharp decrease in DM output of pigs fed 13.50 MJ x 16 % CP diet could be 

as a result of the high energy content of the diet (Amaefule et al., 2009). Similarly, the decrease 

in DM output of the pigs fed the 13.50 MJ x 15 % CP diet could be as a result of their low DM 

intake. All other nutrient intake parameters measured affected their corresponding faecal output 

parameters. 

 

CONCLUSION 

The conclusion is that weaned or growing pigs could be fed low energy (10.50 MJ) and low 

crude protein (15 %) based diet (composed of agro-industrial by-products) without adverse 

effect on nutrient digestibility, retention and utilization. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to investigate deterioration of Total engine oil as well as to redistill 

it and add some additives in order to restore some of it properties for reuse. The used oil was 

treated with acid, then the treated oil was extracted with methanol by steam distillation 

apparatus and impurities removed, the percentage yield was then calculated after 48hr, it was 

found that the specific gravity of reclaimed total engine oil is higher than the virgin total oil 

followed by used engine oil. The Total virgin oil has lower carbon residue which is 0.49 as 

compared with the reclaimed oil which is 0.61 and the used total oil which is 1.23 respectively. 

The flash point of the total virgin was 2580C while that of total used oil and total reclaimed oil 

were 210 0C and 240 0C respectively. Virgin total oil was seen to have the lowest pour point 

followed by the reclaimed oil the used total oil has the highest pour point of -100C. The 

kinematic viscosity of the total virgin oil was 18.36 the used oil and the reclaimed oil were 

13.62 and 16.49 respectively. This shows that virgin total oil has the highest kinematic  
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viscosity. But virgin oil has the lowest viscosity index. Which is 95 followed by reclaimed total 

oil which is 101 and the used total oil which is 108 respectively. The metals determined were 

Cr, Cu, Fe, Pb. And it was observed that used engine oil has the highest heavy metal followed 

by reclaimed oil then the virgin oil. The IR spectrum of the oil show that, almost all the peaks 

present in the virgin oil were present in the used oil except the 2197.5434 cm−1. which represent 

C≡ C-and it could be as the result of thermal degradation, in which the used oil undergoes as 

the result of use in the engine. All the peaks present in the virgin oil are present in the reclaimed 

oil and some additional two peak which are 2699.4667 cm−1 (C-H) and 3938.9495 cm−1   O-H) 

and this may be as the result of impurities present in the extract. Based on the quality test 

obtained the reclaimed oil is recommended for use. 

 

Keywords: Engine oils, recycling, treatment, reclamation, re-used engine oil  
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1.0  INTRODUCTİON 

Lubricant base oils are a complex mixture of paraffinic, aromatic and naphtenic hydrocarbons 

with molecular weights ranging from medium to high values, which produce oils with desirable 

viscosities, densities and distillation curves. Lubricating oils are formulated with a number of 

chemicals blended base oils provide products that last longer, keep machinery cleaner and allow 

the machinery to work better under severe operating conditions. Engine oils are made from 

crude oil and its derivatives by mixing of certain other chemicals (additives) for improving their 

certain properties. (Foo et al., 2002). Lubricating oils are viscous liquid and are used for 

lubricating moving parts of engines and machines. Grease, which is a semi-solid, also belongs 

to this group. There are three major classes of lubricating oils, namely: lubricating greases, 

automotive oils and industrial lubricating oil. So many additives are used in engine oil for 

preventing unwanted properties. Lubricating oils are used to reduce friction and wear by 

interposing a film of material between rubbing surfaces. When lubricating oils are used in 

service, they help to protect rubbing surfaces and promote easier motion of connected parts. In 

the process, they serve as a medium to remove high build-up of temperature on the moving 

surfaces.  Further build-up of temperature degrades the lubricating oils, thus leading to 

reduction in properties such as: viscosity, specific gravity, etc. 

Used oil is defined as the petroleum-derived or synthetic oil remained after applications in 

lubrication, cutting purposes, heat transfer, hydraulic power or insulation in dielectric 

transformers. Lubricant oil is used in automobile engines to lubricate moving parts of engine, 

reducing friction, protect, against moving parts of engine, reducing friction, protect, against 

wear, and removing contaminants from the engine, act as a cleaning agent, and act as an 

anticorrosive and cooling agent (Foo et al., 2002). This may include but is not limited to all 

used oils, sludge arising from tank cleaning, dirt emanating from tanker sanding and product 

cross-over from the mix of product grades or water. The main concern is achieving safe waste-

oil disposal that will assure sustainable environment and free such oil from malpractices that 

are responsible for unethical business. Lubricating oils mainly consists of two materials namely 

the base oil and the chemical additives. Various types of additives are blended with the base oil 

according to its grade and specific duty. These additives can be metallic detergents, ash less 

dispersants, zinc dithiophosphate, anti-oxidant/anti-wear, friction modifier, antifoam and pour 

point depressants. In principle, the composition of a typical waste lubricating oil is a stable 

dispersion of ungraded base oil and additives with high concentration of metals, varnish, gums  
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and other asphaltic compounds coming from the overlay of bearing surfaces and degradation 

of the fresh lubricant components (Foo et al., 2002). 

Global increase in the usage of petroleum products has resulted in the rapid increasing 

contamination of soil by spent engine oil (SEO) (Mandri and Lin, 2007).  

The illegal spread of spent engine oil is an environmental hazard with global concerns. Prolong 

exposure to high concentration of hydrocarbon containing compounds may cause the 

development of liver or kidney disease, possible damage to the bone marrow, and an increased 

risk of cancer (Blodgett, 2001). Concentration of petroleum hydrocarbon in soil impacted 

environment determines to a greater extent the rate of breakdown of hydrocarbons by either 

autochthonous or allochthons microorganisms. Hence, high concentration of hydrocarbon can 

be inhibitory to microorganisms, and concentration at which inhibition occurs depends on the 

compound (Abioye et al., 2012) 

Recycling of spent lubricating oils mostly depends on the nature of the oil base stock and on 

the nature and amount of contaminants in the lubricant resulting from operations in vehicles 

and machinery. They must be replaced on a regular basis in all operating equipments due to the 

contamination from dirt, water, salt, metals, incomplete products of combustion, or other 

materials. The principal source of contamination during oil use is the chemical breakdown of 

additives and the subsequent interaction among the resultant components to produce corrosive 

acids and other undesired substances (Mortier and Orszulik, 1997).  

The Aim of this research is to investigate the quality deterioration of used engine oil as well as 

to redistill it and add some additives in order to restore some of its properties for reuse. The 

objectives of this research are to determine the physicochemical properties of the used 

lubricating oil, to determine the physicochemical properties of the recycled lubricating oil, to 

determine the other general characteristic like volatility and oxidation carbon residue as well as 

to compare the properties of the reclaimed oil with those of factory and used oil. 

Nigeria has joined the league of countries seeking for alternatives to recycle lubricated oil. 

Lubricating oil finds several applications in a technologically advanced economy; Lubricating 

mineral oil has a petroleum origin: therefore, it is a precious product that can and must be 

ecologically recovered in order to save a non-renewable source of energy.Lubricants possess a 

combination of intrinsic properties, such as viscosity, volatilities, thermal and oxidative 

stability, load carrying ability, solubility and other physical, mechanical and chemical 

properties; and additive properties which are imparted to the lubricants by the incorporation of 

special additives such as rust preventives, corrosion inhibitors, detergents and dispersants,  
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extreme pressure agents, oxidation inhibitors and most of other additives. The selection of a 

lubricant is not solely based upon its stability to reduce wear and friction but on possessing an 

optimum combination of intrinsic and additive properties which best meet the overall 

requirements, important in the application (Kinghorn, 1983). 

Base oil is a mixture of liquid hydrocarbon molecules that contain around 20–70 carbon atoms. 

Base oil may be derived from various sources with crude oil being the primary commercial 

source. In order to enhance the performance of lube oil, additives are mixed with the base oil. 

Upon utilization, the disposal of the used lube oils poses a major environmental problem. In 

this study, the term ‘‘used oil’’ refers to lubricating oils that are collected after usage in small 

engines, automotive engines, industrial machines, etc. Besides consuming the additives during 

use, lube oil also becomes contaminated as it conducts its basic functions. Despite 

contamination, most of the base-oil portion in the used oil is not worn out. In fact, the chemical 

composition of the base oil is typically preserved to a large extent because of the high stability 

of the heavy compounds contained in the base oil (Kinghorn, 1983). 

As indicated earlier, the major difference between fresh lube oil and the used oil is the 

breakdown of the additives to form contaminants that will mix with other light and heavy 

contaminants from the interiors of the engine. lubricating oils. With increased time of usage, 

the lubricating oil loses its lubricating properties as a result of over-reduction of desired 

properties, and thus must be evacuated and a fresh one replaced. Recycling of the used lubricant 

is one option. At present, three methods are used for recycling: reprocessing, reclamation and 

re-refining. Reprocessing is used to make used oil suitable for combustion as burner fuel. 

Reclamation involves a higher degree of processing and is primarily used for industrial 

lubricants (Kinghorn, 1983).  

Degradation of additives and differentiation of oil samples after various degrees of their use 

were observed and studied by means of Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy 

(ASTM E-2412-0). This analytical instrument effectively provides a spectral snapshot of the 

presence of the base oil and other constituents. The method was based on the fact that specific 

molecular functional groups were absorbed in unique regions of the mid-infrared spectrum, 

allowing identification of additives, contaminants, oxidation products and breakdown products 

(Van de Voort et al., 2001). 

Another re-refining technique is the physical re-refining which is based on distillation processes 

that involve atmospheric distillation as well as vacuum distillation and thin-film evaporation. 

Similar to chemical re-refining, the first step is a distillation process of atmospherics to recover  
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the water and light hydrocarbon contaminants. This step is followed by vacuum distillation and 

thin-film evaporation (10–30 mmHg) to recover additives and other contaminants. In the last 

stage, the recovered base oil undergoes a hydrogenation step in a hydro reactor to completely 

saturate the oxidized hydrocarbons. It is noteworthy to mention that despite the high cost of this 

process, it is more environmentally friendly than the chemical re-refining. However, this 

process has many challenges. For instance, the recovered oil is not of a high quality and 

therefore requires additional treatment. In addition, fouling inside the distillation equipment 

normally occurs because of carbon deposition. More importantly, for this approach to become 

economically attractive, it requires a steady and large volume input. Yet, both chemical re-

refining (acid–clay process) and physical re-refining have found their way into 

commercialization scale. The third major re-refining technique for recovering used oils is the 

solvent-extraction re-refining process. This is a particularly attractive cleaner technology since 

it is aimed at conserving natural resources and recovering (instead of destroying) the base oil. 

In the solvent-extraction process, the used oil and solvent are mixed in appropriate proportions 

to assure miscibility of the base oil in the solvent and the rejection of additives. A demulsified 

is also used to coagulate the additives and dispersed particles and enhance their aggregation and 

rejection as large particle (flakes) that can be separated from the liquid by either sedimentation 

or centrifugation. These solvents are referred to as extraction–flocculation solvents). 

 

2.0   MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

The materials and apparatus used include; Bunchner funnel, Filtering flask, Seperating funnels, 

Distillation column(Reis and Jeronimo1988, Flash point tester, Thermometer (360°C), 

Erlenmeyer flask (250 ml), Beaker, Centrifuge, Measuring cylinder, Vacuum pump, Sulphur 

content analyzer, Atomic absorption spectroscopy (AAS), FTIR, Coiled condense, pH meter, 

Shoxolet set up, Ubbelohde viscometer, Erlenmeyer flask,  Brookfield Viscometer, 

Thermometer ,Magnetic stirrer hot plate, Mechanical stirrer, 800 ml Beaker, Digital balance, 

Magnetic stirring electric heater, Mechanical stirrer,0.7 liter of each oil sample , 50 ml density 

bottle. Test tube Bath, A jacket of crushed ice, Samples to be tested Porcelain crucible. 

Skidmore, crucible. Chimney wire support, Sand bath., Burner. Shake, Furnace.  
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2.1.1   Sample Collection  

Total quartz 5000 was collected from Total Filling Station at Gidan Mai Jos road Bauchi state. 

The lubricating oil was introduced into a car engine and then decanted from the car after used 

for a 3000 km to 3500 km journey. 

2.1.2   Solvents and Reagents  

In this research, the solvents and reagents used include; Sulphuric acid, ethylene glycol, 

methanol. The solvents were of analytical grade and supplied by Filco Nigeria limited. 

2.2    Methods 

2.2.1    Recycling Process 

The method reported by Falah and Hussein (2011) was adopted and modified. The used total 

engine oil was mixed with 70% concentration of hydrochloric acid with the ratio 20ml to 1ml, 

it was then heated to 800C for two hours, it was then allowed to settle for twenty-four hours so 

as to enable the insoluble mater and water remain to settle at the bottom of the beaker. The 

treated oil was extracted and impurities removed, the used oil will now undergo dehydration 

because it was presumed water is deeming in the total use oil, so in other to remove the water 

from the used oil, the used oil was hated to a temperature of about 120°C for a period of 30min 

after which the oil was allowed to cool, the reason of doing so was water boiling 100°C, so at 

120°C water will have been removed from the oil, the oil was proceeding to the next process 

which is extraction. 

2.2.2   Solvent Extraction 

The method reported by Hamawand et al. (2013) was adopted and modified. In this method, 

200 ml of the total used oil was measured with the aid of a measuring cylinder, it was then  

missed with 100 ml methanol which was then introduce into a flat bottom flask  with  magnetic 

stirring bead, it was placed on a hot plate to heat while stirring at 100°C, after which  a steam 

distillation set up was set  to extract the oil from the waste oil, the process was repeated for us 

to obtain  larger volume of the extract, a soxlet was set up  at 100°C  in order to remove some 

impurities. the percentage yield was the calculated after 48 hours. 

2.2.3   Additives Added 

The additives added were methanol, ethylene glycol and sodium metal, the sodium metal was 

dissolved in methanol and ethylene glycol was later added in the ratio of 3:5:1 of the ethylene 

glycol, methano1, and sodium metal that means 11g of the sodium was dissolved in 55ml of 

methanol and 33ml of ethylene glycol. Then the 3ml of the additive was added to 100ml of the 

recycled oil. 
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2.2.4 Characterization of Used Oil 

Characterization of oil aid to know the relationship between the three total oil sample and also 

to differentiate in view of their physical properties, and chemical properties. 

The property determination procedures were carried out on the total used oil total virgin oil and 

total reclaims oil as a means of evaluating the oil’s properties before extraction and for 

comparison after extraction. 

2.3 Quality test 

2.3.1 Ash Content 

The method reported by Hamawand et al. (2013) was adopted. There is some quantity of 

incombustible material present in a lubricant which can be determined by measuring the amount 

of ash remaining after combustion of the oil in a furnace (ASTM D482). Measured amount of 

used oil is put in a crucible and kept for five hours in the furnace at 800°C. Mass of the 

remaining ash was measured and its percentage is calculated by dividing it with initial mass of 

the sample. 

% 𝐴𝑠ℎ =  
𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑠ℎ

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
× 100      … (1) 

2.3.2   Test for Flash point 

The method reported by Gary et al. (2020) was adopted. The ‘flash point’ of the lubricant is the 

temperature at which its vapour will ignite. In order to determine the flash point, the oil was 

heated at a standard pressure to a temperature which was just high enough to produce sufficient 

vapour to form an ignitable mixture with air. The test specimen was put in an open cup and its 

temperature was gradually increased and monitored using a thermometer. At specified intervals 

a test flame is passed across the cup until the vapour of the test specimen of the sample ignites. 

The temperature at which a spark of fire was observed and recorded as the flash point. 

2.3.3   Pour point (ASTM D97) 

The method reported by Speight, (2002). In this method, 5 ml of the lube oil sample will be 

introduced into a test tube. The lube oil sample was chilled at specific rate; certain paraffin 

hydrocarbon (in the form of wax) will begin to solidify and separate out in crystalline form. 

The temperature at which this occurs is known as cloud point. Further chilling was continued 

until lube oil stop to flow. The temperature this occurred, is called the pour point temperature. 
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2.3.4     Specific gravity (ASTM D941-55) 

Specific gravity of treated oil samples was analysed by digital hydrometer of Thermo-Hygro. 

The mass of the density bottle was measured and recorded as . 500 ml of the oil sample 

whose density was to be measured was poured into an 800 ml beaker. Two thermometers were 

immersed into the oil sample and their temperatures read and the average taken as the room 

temperature to. The sample was poured into the 50 ml density bottle and placed on the digital 

balance. The mass of both sample and bottle was then measured and recorded as M. 

The 800 ml beaker containing the sample was now placed on the electric heater and heated 

continuously and stirred at regular intervals. 

The temperature of the sample was read by taking the average of the readings on the two 

thermometers immersed in the oil sample as the heating continued. 

At any desired temperature the sample was quickly poured into the 500 ml density bottle and 

the mass measured as usual. at 100 °C for all the samples. 

Now the mass of the sample = M -  

Volume of the sample = volume of density bottle  

………………………….. (2) 

2.3.5    Viscosity (ASTM D445) 

400 ml of the sample was gently poured into the 800 ml beaker and two thermometers 

immersed. The average of the temperature read on the two thermometers was taken to be the 

samples’ room temperature 

The beaker was now positioned appropriately on the viscometer and the spindle lowered until 

the oil level was just at mark on the spindle. 

The viscometer was now set to a speed of 60 rpm and switched on. The viscometer was left at 

this speed to run until it oscillated. It was then stopped and the reading on the dial gauge taken. 

The sample was now placed on the magnetic hot plate with the stirrer immersed. As the sample 

was heated and stirred continuously, the temperature read on the thermometer was recorded at 

100 °C and the samples were quickly and carefully placed under the viscometer for the viscosity 

to be measured. This procedure was repeated for the entire three samples and the results were 

recorded. 

 

 

  =       

908



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

2.3.6     Carbon residue 

About 2 g of the oil sample was weighed in the crucible and this was placed in the center of the 

skid more crucible. The sand was levelled in the sand bath and the skid more crucibles were set 

in the triangle in the center of the sand bath. The crucible was covered appropriately with the 

arrangement for free exit of vapors formed. Heating was done with   strong flame from a gas 

burner for about 10 minutes when ignition occurred with blue flame. Slow heating was now 

continued for about 5 minutes and followed by strong heating for about 15 minutes when vapor 

ceased to appear. The apparatus was allowed to cool and the weight of the residue determined. 

This was expressed as a percentage of the original sample of the oil. The carbon residue 

parameter is of little importance in the case of synthetic oils because of their good thermal 

stability. It is also infrequently used in characterizing well refined lubricants. 

2.4   Instrumentation 

2.4.1 Metal Content 

Metals are regarded as heteroatoms found in engine oil mixtures. The amounts of metals are in 

range of a few hundred to thousands of ppm and their amounts increase with an increase in the 

boiling points or decrease in the API gravity of the engine oil. Engine oils’ metallic constituents 

are associated with heavy compounds and they mainly appear in the residues. Base and base 

engine oils have very little metal content, which indicates their purity. Some metals present in 

virgin oils in high concentrations are in the form of various additives which improve the 

performance of the engine oil. Many others are introduced in to the oils after using due to 

depletion of various additives, engine bearings or and dilution of the engine oil with fuel 

containing metal additives. 

Metal concentrations were determined from the calibration curve that is obtained from standard 

solutions. Standard solutions for all metals in engine oil samples were prepared according 

ASTM D 4628-2. 

Many oil constituents contain metallic elements that have been added to enhance the oil’s 

efficiency. In general, metals in engine oils regarded as contaminants that should be removed 

completely in order to produce suitable base oil for producing new virgin oil heavy metal 

content in the three total lube oil was determined using the atomic absorption spectrometry 

(AAS). Sample containing the metal to be analyzed was dissolved in water, if insoluble, 

digesting in the acid dissolved it. The cathode lamp for the element was put in position and the 

element characteristic wavelength selected using wavelength selector standard solutions of the  
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element to be determined are first prepared and their absorbency measure at selected 

wavelength, and it was ensured that its obey the beer- lambert law. 

 

3.0   RESULTS AND DİSCUSSİON  

3.1   Flash Point 

The flash points of all the total oil was determined and it was observed that flash point of the 

total virgin was 258 oC while that of total used oil and total reclaimed oil were 210 oC and 240 

oC respectively. Based on the result obtained, it was found that the used oil has the lower flash 

point which is 210 oC. which may be as a result of the presence of contaminants in the used oil. 

All the oils reached minimum requirement in the Standard Organization of Nigeria (SON) 

standard limits. 

3.2 Pour Point 

The pour point of the total virgin oil was -21 oC while the used total oil and total reclaim oil 

were -10 oC and -15 oC respectively. Virgin total oil was seen to have the lowest pour point 

followed by the reclaimed oil and then the used total oil which has the highest pour point of -

10 oC. This is because of the degradation of additive in the lubricating oil. This has proven that 

the reclaimed total engine oil can be used in Nigeria as seen in Figure 1 below. 

 

 

Figure 1: Pour Point of Virgin, Used and Reclaimed Oils 

3.3   Carbon Residue 

The Total virgin oil has lower carbon residue which was 0.49 as compared with the reclaimed 

oil which was 0.61 and the used total oil which was 1.23 respectively. This means that total 

used oil contains high ash-forming constituents. The more the ash-forming constituents the 

more the carbon residue. Based on the result obtained the synthetic oil will serve longer in 

service followed by the reclaimed oil. This result agrees with the result obtained by Speight 

(2001). 
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3.4   Specific Gravity 

The specific gravity of total used engine oil was 0.877, that of the reclaimed Total oil and the 

virgin oil were 0.901 and 0.890 respectively. It was found that the specific gravity of reclaimed 

total engine oil is higher than the virgin total oil followed by used engine oil. The specific 

gravity of the used engine oil can be lower or higher than the virgin oil or the reclaimed oil 

depending on the nature or type of the impurities. Increase in the number of carbons, increases 

the specific gravity of the engine oil. However, the specific gravity of all the oil agreed with 

international standard that the specific gravity of the oil should not exceed one as seen in Table 

1 below. 

Table 4.1: Summary of the Total used oil compared with the reclaimed total oil and the virgin total 

oil. 

Characteristic        Total virgin oil     Total recycle or reclaimed oil    Total used oil 

Kinetic viscosity (100 °C)   18.36 cSt                   16.46 cSt                         13.62 cSt 

 

Density (Specific gravity)    0.890                           0.901                                 0.877 

 

Viscosity index                      95                                101                                   108 

 

Flash point                            258oc                            240 oc                                210 oc 

 

Pour point                            -21 oc                             -15 oc                                -10oc 

 

Appearance                clear and bright             clear and bright               unclear and dark 

 

Carbon residue                 0.49 wt%                         0.61 wt%                           1.23 wt% 

 

3.5    Viscosity 

The kinematic viscosity of the total virgin oil was 18.36, that of the used oil and the reclaimed 

oil were 13.62 and 16.49 respectively. This shows that virgin total oil has the highest kinematic 

viscosity. But virgin oil as the lowest viscosity index, which is 95 followed by reclaimed total 

oil which is 101 and the used total oil which is 108 respectively. Decrease in kinematic viscosity 

of the used oil; is due to contaminant present in the used oil as seen in Table 1 above.. 

3.6   Percentage Recovery oil 

The quantity of the used oil before extraction was 3000 ml, and the oil reclaimed was 1430ml 

respectively, the percentage recovery was calculated and found to be 47% 

% Recovery =  
1430

3000
× 100 = 47% 

911



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

The % recovery was found to be 47% which is moderate. 

3.6    Metal Content 

The metals determine were Cr, Cu, Fe, Pb as seen in Figure 2 and Table 2, It was observed that 

total used oil has high concentration of Pb (571.0 8 ppm), followed by reclaim oil (333.12ppm) 

and the virgin oil which has the lowest value of Pb (4.90ppm) respectively. It was observed that 

the concentration of Chromium (Cr) in used oil was 1.20 ppm while that of reclaim oil and total 

virgin oil were 0.99 ppm and 0.18 ppm respectively. Iron (Fe) in used oil has a very high value 

as compared with the reclaim oil and the virgin oil. The concentration of Fe in the used oil was 

82.95 ppm, for the reclaim oil it was found to be 38.63 ppm and for the virgin oil it has a low 

concentration of Fe. For copper (Cu) it was observe that the use oil was 17.68 ppm, while the 

reclaim oil and the total virgin oil was 9.92 ppm and the virgin oil was 0.27 ppm respectively. 

Figure 2 and Table 2 show the concentrations of the metal in each oil, and Table 2 also showed 

that the used total oil has higher concentration of Pb, Fe, Cr, and Cu, follow by the reclaimed 

total oil, and the virgin total oil has the least concentration. The used oil concentration of the 

metal is high because, it does not undergo thermal degradation. 

 

 

Figure 2: Mean Concentration of Metal in the Three Oil Samples 

 

The value of heavy metal seen in Figure 2 and Table 2 that is the virgin oil, used oil and the 

reclaimed oil were in the following order 

Used total oil >   reclaimed total oil > virgin total oil 

Pb  UTO > RTO  > VTO 

Fe UTO > RTO  > VTO 

Cu        UTO > RTO  > VTO 

Cr        UTO > RTO  > VTO 
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Where  UTO = Used total oil 

RTO = Reclaimed total oil 

VTO = Virgin total oil 

 

Table 2: Summary of heavy metal concentration in Total used oil compared with the reclaimed total 

oil and the virgin Total oil. 

Metal (ppm)       Total virgin oil      Total recycle or reclaimed oil             Total used oil 

Fe                            0.99                               38.63                                                 98.95 

 

Cu                            0.27                               9.92                                                  17.68 

 

Cr                             0.18                              0.99                                                   1.20 

 

Pb                             4.90                             333.12                                             571.08 

 

3.7     FTIR 

The FTIR results for total virgin oil, total used oil and total reclaimed oil obtained are shown 

in Tables 2, 3 and 4 respectively showed the difference between the virgin total oil, the 

reclaimed oil and the used total oil, The IR spectrum of the oil show that almost all the peaks 

present in the virgin oil are present in the used oil except the 2197.5434 cm−1. which represent 

C≡ C-and it could be as the result of thermal degradation, in which the used oil undergoes as 

the result of the used in the engine. All the peaks present in the virgin oil are present in the 

reclaimed oil and some additional two peak which were 2699.4667 cm−1 (C-H) and 3938.9495 

cm−1   O-H) and this may be as a result of impurities present in the extract. The IR spectra of the 

reclaimed oil represented in Table 3 showed all the functional group present in the virgin oil.  

 

Table 3:  FTIR Results of analysis of the total virgin Total oil 

Frequency cm−1 Type of vibration Bond Functional group 

754.6343 In plan bending (Rocking) C-H Aromatic ring (Aryl 

974.6343 Out of plan bending C-H Alkane 

1006.3111 Stretch   C-F Aliphatic  

oganohalogen 

compound 

1484.5172 Bending in plain (scissoring) C-H (-CH2-) Alkane 

1402.5859 

 

2197.5434 

               Bending 

 

             Stretching 

OH 

 

-C≡C- 

Phenol or tertiary 

alcohol 

Alkyne 

2370.2788         Stretch C-H Alkane 

2878.1627   Symmetric Stretch C-H Alkane 

2989.5596   Asymmetric Stretch C-H Alkane 
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Table 4: FTIR result of the total used oil 

Frequency cm−1 Type of vibration Bond Functional group 

751.5818 In plan bending (Rocking) C-H Aromatic ring 

(Aryl) 

976.1374 Out of plan bending C-H Alkane 

1006.3596 Stretch C-F Aliphatic  

oganohalogen 

compound 

1484.1212   Bending in plain (scissoring) C-H (-CH2-) Alkanes 

1402.9172                  Bend O-H Phenol or tertiary 

Alcohol 

2399.3374          Stretch C-H Alkanes 

2878.9595    Symmetric Stretch C-H Alkanes 

2948.2505    Asymmetric Stretch C-H Alkanes 

 

Table 5: Results of analysis of the reclaimed total oil 

Frequency cm−1 Type of vibration Bond Functional group 

751.7980 In plan bending (Rocking) C-H Aromatic ring 

(Aryl) 

976.0566 Out of plan bending C-H Alkane 

1010.2949 Stretch C-F Aliphatic  organo 

halogen compound 

1485.5788 Stretch  Inorganic 

ions,(carbonate ion) 

1403.0949 Bend O-H Phenol or tertiary 

Alcohol 

3938.9495 Stretch O-H Alcohol 

2160.000 Stretch C=H Alkenes 

2198.0687 Stretch ≡C-H Acetylene(alkyne) 

2699.4667 Stretch C-H Alkanes 

2878.4727 Stretch C-H Alkanes 

 

 

4.0   CONCLUSİON 

This research has shown that used engine oil can be recycled using acid treatment and solvent 

extraction. The recycling process has shown that the possibility of recycling quality base oils 

from used engine oils. Based on physicochemical investigation, it can be concluded that the 

reclaimed oil can be recommended for reuse. Hence, the practice of recycling waste engine oil 

offers a lasting solution to pollution problems caused by waste oil in Nigeria and Africa at large. 
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ÖZET 

Manda; et, süt ve çeki hayvanı olarak dünyada yaygın, özellikle belirli ülkelerde geniş çapta, 

yetiştirilen Artiodactyla takımında, Bovidae ailesinde Bubalus sınıfında bir hayvandır. Evcil ve 

yabani formlardan köken alan mandaların yaklaşık 74 ırkı vardır.  Bu ırklar kabaca, bataklık ve 

nehir mandaları şeklinde iki sınıfa ayrılmaktadır. Bataklık mandaları yük hayvanı olarak 

değerlendirilirken, nehir mandaları et ve süt yönlü yetiştirilmektedir. Türkiye'de Anadolu 

mandaları daha çok süt üretimi için yetiştirilmekte, ancak verim çağından sonra et üretiminde 

de kullanılmaktadır.  Koksidiyozis, genellikle gastrointestinal sisteme yerleşen Eimeria türü 

parazitlerin yol açtığı bir enfeksiyondur. Hastalık direk ölümlere neden olmanın yanında verim 

kaybı, gelişme geriliği ve yüksek tedavi giderleri nedeniyle diğer hayvan türlerinde olduğu gibi 

koyun ve keçi yetiştiriciliğinde de önemli ekonomik kayıplara neden olur. Koksidioz tüm yaş 

gruplarında görülmekle birlikte genç hayvanlarda daha sık ve daha şiddetli bir hastalık tablosu 

halinde ortaya çıkmaktadır.  Bu çalışmada, Türkiye'nin Iğdır ili malaklarında bulunan 

koksidiyoz hastalığının mikroskobik araştırılması amaçlandı. Iğdır bölgesindeki özel 

işletmelerden 0-6 aylık yaşa kadar olan 100 malak dışkısı toplandı. 100 örneğin tamamına 

Fulleborn doymuş tuz çözeltisi yöntemi uygulandı. Ardından örnekler ışık mikroskobunda 

incelendi. 100 malak örneğinin 4(% 4)’ünün Eimeria spp. ookistleri yönünden pozitif olduğu 

tespit edilmiştir ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanısına varılmıştır. Bu 

çalışmanın sonucunda manda yavrularında koksidiyozun varlığı ortaya konulmuştur. Koruma 

ve kontrol yönteminin olması konusu tartışmaya açık tutulmuştur. Türkiye’nin Iğdır ilinde 

manda yetiştiriciliği ile ilgili farkındalık yaratılmıştır. Ayrıca mandalar ile ilgili Türkiye de daha 

az araştırma olduğu ve bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ortadadır. 

 

Anahtar kelimeler: Iğdır, Koksidiyoz, Malak, Türkiye  
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ABSTRACT 

Buffalo is an animal in the Bubalus class in the Bovidae family, in the Artiodactyla order, which 

is widely grown in the world as a meat, dairy and draft animal, especially in certain countries. 

There are approximately 74 breeds of buffalo originating from domestic and wild forms. These 

breeds are roughly divided into two classes as swamp and river buffaloes. Swamp buffaloes are 

considered as pack animals and river buffaloes are raised for meat and milk. Anatolian buffaloes 

in Turkey are mostly raised for milk production, but they are also used in meat production after 

the yield period. Coccidiosis is an infection caused by parasites of the Eimeria species that 

usually settle in the gastrointestinal tract. In addition to causing direct deaths, the disease also 

causes significant economic losses in sheep and goat breeding, as in other animal species, due 

to loss of productivity, growth retardation and high treatment costs. Although coccidiosis is 

seen in all age groups, it occurs more frequently and more severely in young animals. In this 

study, microscopic investigation of coccidiosis disease found in malaks of Iğdır province of 

Turkey was aimed. 100 malak feces up to the age of 0-6 months were collected from private 

enterprises in the Iğdır region. Fulleborn saturated salt solution method was applied to all 100 

samples. The samples were then examined under a light microscope. İn 100 buffalo samples 

4(% 4) was found to be positive for Eimeria spp oocysts and it was concluded that it was 

prepared for the relevant program.  As a result of this study, the presence of coccidiosis in 

buffalo puppies was revealed. The issue of having a protection and control method has been 

kept open for discussion. Awareness has been raised about water buffalo breeding in Iğdır, 

Turkey. As a result of this study, the presence of coccidiosis in buffalo puppies was revealed. 

The issue of having a protection and control method has been kept open for discussion. 

Awareness was raised about water buffalo breeding in Turkey's Iğdır province. In addition, it 

is obvious that there is less research on buffaloes in Turkey and this study will contribute to the 

literature. 

 

Key words: Iğdır, Coccidiosis, Microscopic examination Malak, Turkey 
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GİRİŞ 

Manda, et, süt ve çeki hayvanı olarak dünyada yaygın, özellikle belirli ülkelerde geniş çapta, 

yetiştirilen Artiodactyla takımında, Bovidae ailesinde Bubalus sınıfında bir hayvandır. Afrika 

yabani mandası (Syncerus caffer) ve Asya mandası (Bubalus bubalis) olarak 

gruplandırılmaktadır. Evcil ve yabani formlardan köken alan mandaların yaklaşık 74 ırkı vardır 

(Nuhay ve Gülhan 2017).  Bu ırklar kabaca, bataklık ve nehir mandaları şeklinde iki sınıfa 

ayrılmaktadır. Bataklık mandaları yük hayvanı olarak değerlendirilirken, nehir mandaları et ve 

süt yönlü yetiştirilmektedir (Kelgökmen ve Ünal, 2015; Nuhay ve Gülhan, 2017).  Mandalar 

yapısal ve davranış olarak ağır, düşük sağrılı, kılları siyah veya gri renklidir. Deri üzerinde 

kıllar seyrektir. Boynuzların kesiti üçgene benzer. Gelişmeleri geç olup 5-6 yaşına kadar devam 

eder (Kelgökmen ve Ünal, 2015). 

Türkiye’deki mandalar, nehir mandalarının bir alt grubu olan Akdeniz mandalarından köken 

almakta ve Anadolu mandası olarak isimlendirilmektedir (Nuhay ve Gülhan, 2017).   Anadolu 

mandaları bu çalışmanın hayvan materyalini oluşturmuştur. Türkiye'nin en çok Samsun, Tokat, 

Sinop, Amasya, Afyon ve Çorum illerinde yetiştirilmektedir (Şahin ve Yıldırım, 2012; Nuhay 

ve Gülhan 2017; Aksoy ve ark., 2021).  

Anadolu mandaları yoğun ve yaygın üretime uygun olup, ucuz ve düşük kaliteli kaba yem 

kaynaklarını süt ve ete dönüştürebilmektedir (Akdağ, 2004; Şahin ve Yıldırım, 2012; 

Kelgökmen ve Ünal, 2015; Aksoy ve ark., 2021). Türkiye'de anadolu mandaları daha çok süt 

üretimi için yetiştirilmekte, ancak verim çağından sonra et üretiminde de kullanılmaktadır. 

(Aksoy ve ark. 2021).  

Türkiye'de yapılan çalışmaların çoğu, Sığır, koyun veya köpeklerde yapıldığı ortaya 

konmuştur (Kenar ve Özdemir, 2013). Anadolu mandalarında yapılan çalışmaların sayısı az 

olup yaptığımız bu çalışma literatüre önemli katkı sunacağı kanısındayız. 

  

Fotoğraf 1malak; Iğdır/Melekli beldesi (Ertaş Oğuz 2022) 
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İstatistik Analizi 

İstatistiksel analizde Student t-testi kullanıldı. Hesaplamalar için SPSS 20.0 istatistik paket 

programından faydalanıldı. 

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın hayvan materyalini, 2021-2022 yılları arasında Iğdır bölgesindeki özel küçük 

ölçekli işletmelerde bulunan Tarım Orman Bakanlığına kayıtlı 0-6 aylık malaklar 

oluşturmaktadır. Hayvan sahiplerinden gerekli onay alınarak 100 dışkı örneği usulüne uygun 

bir şekilde rektumdan alındı. Dışkı örnekleri nonsteril kaplara konulup ve soğuk zincirde 

laboratuvara getirilmiştir. 100 örneğin tamamına Fulleborn doymuş tuz çözeltisi yöntemi 

uygulandı. Ardından örnekler ışık mikroskobunda incelendi. 

 

BULGULAR 

100 Manda yavrusundan 4(% 4)’ünün Eimeria spp. ookistleri yönünden pozitif olduğu tespit 

edildi. 

 

                                        

Şekil 1; Eimeria spp. ookisti 

 

TARTIŞMA SONUÇ 

2009 yılında yaklaşık 188 milyon baş olan dünya toplam mandası, 1.382 milyonluk dünya sığır 

nüfusunun sadece yaklaşık %13.6'sına eşdeğerdir Türkiye'de 1.000 yıldan fazla bir süredir 

manda yetiştirilmektedir. Bu dönem boyunca, Asya'da olduğu gibi, süt ve et üretimi yoluyla 

insan gıdasının sağlanmasına ve hane halkının geçimine katkıda bulunmuşlardır (Yılmaz ve 

ark. 2012). Kelgökmen ve Ünal’ın 2015 de yapmış oldukları eserlerinde, Dünya çapında son 

verilere göre yaklaşık 177 milyon manda bulunduğunu ifade etmişlerdir (Kelgökmen ve  
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Ünal’ın 2015). 2021 Türkvet verilerine göre Türkiyede ortalama 186.320 adet manda 

yetiştirildiği, Iğdır ilinde ise Turkvet verilerine göre yaklaşık 1222 adet manda bulunduğu 

bildirilmektedir (Anonim, 2021). 

Eimeria'ya bağlı koksidiyoz, dünya çapında çiftlik hayvanlarında önemli bir ishal nedenidir 

(Dubey 2018). 

Türkiye'de mandada koksidiyoz üzerine yapılan ilk çalışmada, yeni bir tür olan Eimeria 

ankarensis'in tek mandaya özgü tür olduğu tespit edilmiş, aynı zamanda sığır türleride buffaloyu 

enfekte ettiği ortaya konmuştur. Başka bir çalışmada Türkiye'de ilk kez E. bareillyi'nin varlığı 

bildirilmiştir. Daha yakın zamanlarda, Isospora spp. Afyon ilinde ilk kez buffaloda ve 11 

Eimeria türünde rapor edilmiştir (Yılmaz ve ark. 2012). 

 

Tablo1: Cocsidiyosisin prevalansı 
Ülke/Bölge Bakılan 

örnek sayısı 

Pozitif Örnek 

sayısı(%) 

Kaynakça 

Brezilya  

 

106 106 (100) Ribeiro et al. (2000) 

Ribeira Vadisi, Sao Paulo 1920 699 (36.4) Rebouças ve ark. (1990) 

Selviria, Matto Grosso du 

Sul 

36 7/36 (19) De Noronha ve ark. (2009) 

Rio de Janeiro 121 80 (66,1) Ramirez  ve ark. (2016) 

Hindistan 108 108 (100) Bahrami ve Alborzi (2013) 

Pakistan 250 147 (58.8) Jahanzaib ve ark. (2017) 

Türkiye 6il 130 124 (95,3) Sayin (1968) 

Afyon 104 78 (75) Nalbantoğlu ve ark. (2008) 

(Dubey 2018) 

 

Tablo 1 ‘de ifade edildiği üzere Dünya da koksidiyozis prevalansları sırası ile Brezilya, Ribeira 

Vadisi, Sao Paulo, Selviria, Matto Grosso du Sul, Rio de Janeiro, Hindistan, Pakistan 

ülkelerinde oranları sırası ile,  %106 (100), 699 (36.4), 699 (36.4), 7/36 (19), 80 (66,1), 108 

(100), 147 (58.8), iken Türkiyede bakılan ortalama oranlar yine tablo 1 de görüldüğü üzere  

Türkiye 6ilinden toplanan 130 örnekten  %124 (95,3) ve Afyon ilinden 104 numunenin %78 

(75) olduğu rapor edilmiştir. Bizim çalışmamızda toplanan 100 dışkı örneğinden 4(%4) 

şeklindedir. Ortaya koyduğumuz bu sonuç Dünyada bakılan ülkeler ve Türkiye illerinde 

incelenen oranlardan daha düşük bulunmuştur. 

Bu çalışmanın sonucunda Iğdır ilinde 0-6 aylık manda yavrularında bakılan 100 dışkı örneğinde 

4(%4) olarak koksidiyozis etkenleri tespit edilmiştir ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin 

alınması gerektiği kanısına varılmıştır. Ayrıca mandalar ile ilgili Türkiye de daha az araştırma 

olduğu ve bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ortadadır. 
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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the proximate compositions, mineral contents and anti-

nutrients of raw and sun-dried sweet potato peel. The sweet potato peel was obtained from 

restaurateurs in ABU Zaria main campus. The fresh sweet potato peel was properly washed and 

analyzed in triplicate for the raw sample while the other fresh sweet potato peel was sun-dried 

under hygienic conditions before the analysis. The percentage nitrogen free extract, crude 

protein content and ash of sun-dried sweet potato peel were higher than those obtained from 

raw sweet potato peel, while higher percentage of moisture, ether extract and crude fiber content 

were recorded in raw sweet potato peel. The macro and micro mineral compositions of raw and 

sun-dried sweet potato peel indicates no significant difference (p>0.05) in their concentrations. 

Sodium (Na) has the highest mean concentration among the macro minerals with a value of 

5.5521mg and 5.5611mg followed by potassium (K) with a mean concentration of 2.9290mg 

and 2.9190mg for the raw and sun-dried sweet potato peel, respectively. Analysis of anti-

nutritional factors of the raw and sun-dried sweet potato peel indicates that all the components 

determined were greatly reduced after drying except oxalate which was 0.22mg in the raw sweet 

potato peel increased to 0.29mg in the sun-dried sweet potato peel. The study concluded that 

the sun-dried sweet potato peel had good proximate composition and least antinutrients. 

Therefore, fish and livestock farmers are advised to use sun-dried sweet potato peel as a source 

of energy in feed ration formulation. 

 

Keywords: Sweet potato peel, energy, Nitrogen free extract, sun-drying, Sodium, Crude 

protein  
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INTRODUCTION  

Sweet potato (Ipomoea batatas Lam) is one of the main root and tuber crops commonly grown 

in the tropical and subtropical parts of the world. It is the seventh most important food crop in 

the world (Okorie and Onyeneke, 2012). It originated from Central America but is now widely 

grown and consumed as subsistence staples in many parts of Africa (including Nigeria), Latin 

America, the Pacific Islands and Asia. Nigeria is the single largest producer of sweet potato in 

Africa with 3.46 million metric tonnes and second only to China globally. Sweet potato is 

valued for its short growing period of about 3-4 months, high nutritional content and its 

sweetness. Sweet potato is considered as an important food security crop, especially in Nigeria 

and is also identified as the least expensive, all year round source of dietary vitamin A 

(especially the orange fleshed type) among the poor. In parts of East Africa tubers are 

sometimes sliced and sun-dried to produce chips, which are later ground into flour. Sweet 

potatoes are rich source of energy, antioxidants and vitamins (especially C) as well as 

carotenoids (Wakjira et al., 2011). They are also an excellent source of fibre and minerals, 

which are important in reducing blood cholesterol and aid digestion (Chukwu et al., 2012; 

Effah-Manu et al., 2013).  

Sweet potato peels produced from industrial processes are responsible for an enormous amount 

of waste (Akoetey et al., 2017). It has been estimated that approximately 30% of the raw 

material coming into sweet potato canning operations is discarded and not used for human 

consumption. If they are used at all, the peels are typically used for either fertilizer or animal 

feed. The present study was, therefore, initiated to analyze the sun-dried sweet potato in order 

to know its potential as an energy source in fish feed. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Experimental Site  

The experiment was carried out in the Fisheries Research Laboratory of Biology, Ahmadu Bello 

University, Zaria which is located at Latitude: 11º 03’ 60.00” N and Longitude: 7º 41’ 59.99” 

E in Kaduna state of Nigeria. 

Collection and preparation of the sweet potato peel 

The sweet potato peels were obtained from restaurateurs in ABU Zaria main campus. The fresh 

sweet potato peels were properly washed and sun-dried under hygienic conditions, after which 

were winnowed and sieved to get rid of any foreign materials. The peels were then milled into 

a fine powder and sieved through a 0.5 mm mesh screen. 
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Determination of Nutrient Contents 

The proximate composition of sweet potato peels and whole body fish were determined using 

the standard methods of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1995) in the 

Institude of Agricultural Research, Ahmadu Bello University, Zaria. 

Moisture Content 

A clean crucible was dried to a constant weight in an air oven at 110oC, cooled in a desiccator 

and weighed (W1). 2g of finely pulverized sample was weighed in the crucible and then re-

weighed (W2). The crucible and its content was dried in an oven to a constant weight (W3). The 

percentage moisture was calculated thus 

% Moisture content = {(W2-W3)/ (W2-W1)} x 100  

Ash content 

The porcelain crucible was dried in an oven at 100oC for 10 minutes, cooled in a desiccator and 

weighed (W1). 2g of finely pulverized sample was weighed (W2) into the previously weighed 

clean crucible which was ignited in the muffle furnace at 550oC for 1 hour and cooled in a 

desiccator. The crucible and its content were transferred into the muffle furnace and the 

temperature was gradually increased until it reached 550oC, the sample was left in the furnace 

for 8 hours to ensure proper ashing. The crucible containing the ash was allowed to cool to 

200oC, the crucible was removed and cooled in a desiccator until constant weight is obtained 

(W3). 

% Ash content = {(W2-W3)/ (W2-W1)} x 100  

Crude Lipid Content 

Four grams of sample was weighed (W1) into a clean, dried 500ml round bottom flask 

containing few anti-bumping granules was weighed (W2) and 300ml of petroleum ether (40-

60oC) for the extraction was poured into the flask fitted with soxhlet extraction unit. The round 

bottom flask and a condenser were connected to the soxhlet extractor, and cold water circulation 

was put on. The heating mantle was switched on and the heating rate adjusted until the solvent 

was refluxing at a steady rate. Extraction was carried out for 6 hours. The solvent will be 

recovered and the oil was dried in the oven at 70oC for 1 hour. The round bottom flask and oil 

was cooled and then weighed (W3). 

% Crude Content = {(W2-W3)/ (W2-W1)} x 100 
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Fibre content 

Two grams of finely pulverized sample was weighed into an extraction apparatus, fat was 

extracted with liquid petroleum spirit (40-60oC) the extracted was removed and dried at 105oC 

for 30 minutes. Two grams of the defatted sample was weighed into a dry 600cm round bottom 

flask. 100cm3 of (0.023M) sulphuric acid was added and the mixture boiled under reflux for 30 

minutes. The hot solution was quickly filtered under suction. The insoluble matter was washed 

several times with hot water until it is acid free. This was quantitatively transferred into the 

flask and 100cm3 of hot (0.312) sodium hydroxide solution was added and the mixture boiled 

under reflux for 30 minutes and quickly filtered under suction. The insoluble residue was 

washed with boiling water until it was base free. It was dried to constant weight in the oven set 

at 100oC, cooled in a dessicator and weighed (C2). The weighed residue was incinerated in a 

muffle furnace at 550˚C for 2 hours, cooled in a dessicator and reweighed (C3). 

The loss in weight on ashing (incineration) = C2 - C3  

Weight of original sample = W  

% Crude Fibre = {C2-C3)/W} x 100 

Crude Protein  

Two grams of the sample was weighed into 100cm3 Kjeldahl digestion flask and about lg of 

catalyst mixture (K2S04 and CuS04) was added to speed up the reaction. 25ml of concentrated 

sulphuric acid was added into the flask. The content in the Kjeldahl digestion flask was heated 

slowly at first in Kjeldahl heating unit frotting subsides and then more vigorously with 

occasional rotation of the flask to ensure even digestion and avoid over heating of the content. 

The heating continued until a clear solution is obtained. After cooling, the solution was 

transferred into 100cm3 volumetric flask and diluted to mark with distilled water. 10ml aliquot 

of the diluted solution or digest was pipette into Markham semi macro nitrogen steel and 10cm3 

of 40% sodium hydroxide solution was added. The liberated ammonia was trapped in a 100cm3 

conical flask containing l0cm3 of 40% boric acid and 2 drops of methyl red indicator. 

Distillation was allowed to continue until pink colour of the indicator turn green. The content 

of the conical flask was titrated with 0.1M HC1, with end point indicated by a change from 

green to pink colour. The volume of the acid used for the distillate as well as the blank was 

noted.  
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% Nitrogen = {(0.014 x M x (V1-V0)}/ {weight of test sample} x 100  

Where M = actual molarity of acid, 

V1 = volume of HC1 required for 10ml sample solution, 

V0 = volume of HC1 required for the blank  

Atomic weight of nitrogen = 0.014 

% Crude = % Nitrogen (N2) × 6.25 

Nitrogen Free Extract 

The total carbohydrate content was determined by different method. The sum of the percentage 

moisture, % ash, %crude lipid, % crude protein and % crude fibre were subtracted from 100. 

NFE = 100 - (ash+ crude lipid + crude protein + crude fibre) 

Mineral determination 

Mineral contents of fresh and sun-dried sweet potato peels were determined by atomic 

absorption spectrometry, flame photometry and spectrophotometry according to the methods 

of AOAC (2003).  

Wet digestion of sample: For wet digestion of sample, exactly (1.0000 g) of the powdered 

sample was taken in digesting glass tube. Twelve milliliters (12ml) of HNO3 was added to the 

food samples and mixture was kept for overnight at room temperature. Then 4.0 ml perchloric 

acid (HClO4) was added to this mixture and was kept in the fumes block for digestion. The 

temperature was increased gradually, starting from 50oC and increasing up to 250-300oC. The 

digestion completed in about 70-85min as indicated by the appearance of white fumes. The 

mixture was left to cool down and the contents of the tubes were transferred to 100 ml 

volumetric flasks and the volumes of the contents were made to 100 ml with distilled water. 

The wet digested solution was transferred to plastic bottles labeled accurately. Stored the digest 

and used it for mineral determination. 

Determination of Iron (Fe), Zinc (Zn), Calcium (Ca), Copper (Cu), Manganese (Mn) and 

Magnesium (Mg) by Atomic Absorption Spectrometry 

In this technique the atoms of an element were vaporized and atomized in the flame. The atoms 

then absorbed the light at a characteristic wavelength. The source of the light was a hollow 

cathode lamp, which was made up of the same element. The lamp produces radiation of an 

appropriate wavelength, which while passing through the flame was absorbed by the free atoms 

of the sample. The absorbed energy was measured by a photo-detector read-out system. The 

amount of energy absorbed was proportional to the concentration of the element in the sample. 
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Determination of Sodium (Na) and Potassium (K) by flame photometer 

Na and K analysis of the sample were done by the method of flame photometry. The same wet 

digested food sample solutions as used in AAS were used for the determination of Na and K. 

Standard solutions of 20, 40, 60, 80 and 100 milli equivalent/L was used both for Na and K. 

The calculations for the total mineral intake involve the same procedure as given in AAS. 

Determination of Phosphorus (P) by spectrophotometry 

Calorimetric determination was based upon the principle that certain elements or compounds 

on reaction with suitable reagent develop color. The intensity of the color was measured with 

colorimeter or spectrophotometer. The inorganic phosphorus reacts spectrophotometer. The 

inorganic phosphorus reacts phosphomolybdate was formed, which on reaction produce 

molybdenum blue. The blue color of the solution was measured and the amount of the 

phosphorus was determined. 

Phosphorus analysis: Sample from final blue solution was taken in a cuvett and introduced to 

spectrophotometer. The readings of the phosphorus were recorded in ppm. 

Calculation of phosphorus: The calculations for the total mineral intake involve the same 

procedure as given in AAS. 

Determination of Anti-nutritional Factors 

Triplicate samples of the fresh and sun-dried sweet potato peels were taken to the Department 

of Animal Science, Ahmadu Bello Zaria for analysis of anti-nutritional factors according to 

methods described by AOAC (2000). 

Tannin 

Two grams (2g) of ground sample was defatted for 2 hours using Soxhlet extraction apparatus. 

The residue was placed in an oven for 24 hours, retrieved and boiled at 100˚C with 300ml of 

distilled water, diluted to 500ml in a standard volumetric and filtered through non-absorbent 

cotton wool. A volume of 25ml of the infusion was measured into 2litre porcelain dish and 

titrated with 0.1N oxalic acid until blue solution changed to green, then few drops of 0.1 

potassium permanganates was added. The difference between the two titration was multiplied 

by 0.006235 to obtain the amount of tannin in sample, since 0.1N oxalic acid = 0.006235g 

tannin. 
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Oxalate 

Two grams (2g) of aliquot of the ground sweet potato peel was weighed to a 250ml flask, 190ml 

distilled water and 10ml of 6m hydrochloric acid was added. The mixture was digested for 1 

hour on boiling water bath, then cooled, transferred in to a 250ml volumetric flask, diluted to 

volume and filtered. Four drops of methyl indicator were added followed by concentrated 

ammonia until the solution turn to faint yellow. It was then heated to 100oC and allowed to cool 

and filtered. The filtrate was boiled and 10ml of 5% calcium chloride was also be added with 

constant stirring and was allowed to stand overnight. The mixture was filtered through whatman 

No. 40 filtered paper. The precipitate was rinsed several times with distilled water, transferred 

to a beaker and 5ml of 25% sulphoric acid was added to dissolve the precipitate. The resultant 

solution was maintained at 80oC then cooled and titrated against 0.5% potassium permanganate 

until the pink colour persisted for approximately one minute. Blank test was also run for the 

test sample. From the amount potassium permanganate, the oxalate was calculated. Thus, 

1ml of potassium permanganate = 2.24mg oxalate. 

Saponin 

A gravimetric method employing the use of soxhlet extractor and two different organic solvents 

was used. The first solvent extracts lipids and interfering pigments while the second solvent 

extracts the saponin proper. A known weight of the dried ground sample was weighed and fitted 

unto the soxhlet apparatus (bearing the sample containing thimble) and methanol poured into 

the flask. The methanol was enough to cause a reflex. The saponin was then be exhaustively 

extracted for 3 hours. The flask was re-weighed. The difference in weight represents the weight 

of saponin extracted. 

Phytic acid (Phytate) 

Phytic phosphorus was determined by the method of (2006). A known weight of each ground 

sample was soaked into 100ml of 2% HCl in a conical flask, 50cm3 of 0.3% potassium 

thiocynate solution was added. The mixture was titrated in a standard solution of FeCl3 until a 

brownish-yellow colour persisted for 5 min. The concentration of the FeCl3 was 1.04% w/v 

Mole ratio of Fe to Phytate = 1:1 

Conc. of phytatephosporus =
𝑇𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠

1000
 x weight of sample 

Alkaloid  

The alkaloid content was determined gravimetrically where 5 g of sample was weighed and 

dispersed in 10 % acetic acid solution in ethanol to form a ratio of 1:10. The mixture was 

allowed to stand for 4 hours at 28℃. It was later filtered via Whatman No. 42 grade paper, the  
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filtrate was concentrated to one quarter its original volume by evaporation and treated with drop 

wise addition of concentrated aqueous NH2OH until the alkaloid was precipitated. The alkaloid 

precipitate was received in a weighed filter paper, washed with 1% ammonia solution and dried 

in the oven at 80℃. Alkaloid content was calculated and expressed as a percentage of the weight 

of sample analysed: 

(%) Alkaloid = Weight of Alkaloid x 100  

                           Weight of Sample 

Data analyses 

Data obtained were subjected t-test and one-way Analysis of Variance (ANOVA) to test for 

significant differences between the various treatment means. Least significant difference (LSD) 

test was used to rank and separate means where ANOVA shows significant differences. SPSS 

Version 23 was adopted (statistical package) to show mean deviation and standard errors, at 

0.05 significant level (P<0.05). 

 

RESULTS 

The mean proximate composition of raw and sundried sweet potato peel is presented in Table 

1. The percentage Nitrogen Free Extract, crude protein content and ash of sun-dried sweet 

potato peel were higher than those obtained from raw sweet potato peel, while higher 

percentage of moisture, ether extract and fiber content were recorded in raw sweet potato peel. 

The percentage Nitrogen Free Extract for the raw and sun-dried sweet potato peel were 

39.89±0.60 and 77.36±0.51, respectively. The percentage crude protein, ash, moisture, ether 

extract and fibre contents were recorded as 5.37±0.01, 5.45±0.03, 37.50±0.50, 8.16±0.25 and 

3.63±0.15, respectively for raw sweet potato peel, while 5.61±0.58, 7.63±0.88, 4.05±0.50, 

2.30±0.40 and 3.05±0.59, respectively were recorded for sun-dried sweet potato peel. 

 

Table 1 Proximate Composition of Raw and Sun-dried Sweet Potato Peel (g/100gDM) 

 Moisture Ash CP EE F NFE 

RSPP 37.50±0.05a 5.45±0.03b 5.37±0.01a 8.16±0.25a 3.63±0.15a 39.89±0.60b 

SSPP 4.05±0.50b 7.63±0.88a 5.61±0.58a 2.30±0.40b 3.05±0.59a 77.36±0.51a 
Means with the same superscripts across columns were not significantly different (P>0.05) Key: RSPP= Raw 

Sweet, Potato Peel, SSPP= Sun-dried Sweet Potato Peel, WM= White Maize, CP= Crude Protein, EE=Ether 

Extract, F= Fiber, NFE= Nitrogen Free Extract 

 

  

931



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

The mean concentrations of macro and micro minerals in raw and sun-dried sweet potato peel 

were represented in Table 2. The macro minerals determined include; sodium (Na), magnesium 

(Mg), calcium (Ca), potassium (K), phosphorus (P), chlorine (Cl) and sulphur (S), while the 

micro minerals determined are manganese (Mn), iron (Fe), zinc (Zn) and copper (Cu). There is 

no significant difference (p>0.05) in all the macro and micro minerals observed for both the 

raw and sun-dried sweet potato peel. Sodium (Na) has the highest mean concentration among 

the macro minerals with a value of 5.5521mg and 5.5611mg followed by potassium (K) with a 

mean concentration of 2.9290mg and 2.9190mg for the raw and sun-dried sweet potato peel, 

respectively. Sulphur (S) has least mean concentration of 0.0310mg for the raw and 0.0300mg 

for the sun-dried sweet potato peel among the macro minerals. The highest micro mineral 

concentration of 2.7371mg and 2.7071mg for the raw and sun-dried sweet potato peel, 

respectively was obtained in iron (Fe) while the least was obtained in copper (Cu) with a mean 

concentration value of 0.0041mg and 0.0040mg for RSPP and SSPP, respectively.  

 

Table 2 Mean Concentration of Macro and Micro Minerals in Raw and Sun-dried Sweet Potato Peel 

Elements (mg/100g) RSPP SSPP 

Sodium (Na) 5.5521±0.29a 5.5611±0.18a 

Magnesium (Mg) 1.1445±0.18a 1.1455±0.08a 

Calcium (Ca) 0.1684±0.06a 0.1644±0.17a 

Potassium (K) 2.9290±0.06a 2.9190±0.06a 

Phosphorus (P) 0.0670±0.12a 0.0680±0.02a 

Chlorine (Cl) 0.4870±0.19a 0.4970±0.12a 

Sulphur (S) 0.0310±0.12a 0.0300±0.15a 

Manganese (Mn) 0.0125±0.35a 0.0127±0.31a 

Iron (Fe) 2.7371±0.31a 2.7071±0.35a 

Zinc (Zn) 0.0065±0.00a 0.0066±0.00a 

Copper (Cu) 0.0041±0.00a 0.0040±0.00a 
Means with the same superscripts across rows were not significantly different (P>0.05) 

Key: RSPP=Raw Sweet Potato Peel, SSPP=Sun-dried Sweet Potato peel 

 

Analysis of anti-nutritional factors as presented in Table 3 indicates that all the components 

determined were greatly reduced except oxalate which was 0.22±0.05 in the raw sweet potato 

peel increased to 0.29±0.05 in the sun-dried sweet potato peel. Saponin and Tannin contents of 

the raw and sun-dried sweet potato peel were recorded as 10.85±0.09 and 1.00±0.35; 1.80±0.06 

and 1.05±0.03, respectively. 
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Table 3 Anti-nutritional Factors of Raw and Sun-dried Sweet Potato Peel (g/100g) 

 Phytate Tannin Alkaloid Oxalate Saponin 

RSPP 0.09±0.02a 1.80±0.06a 0.72±0.01a 0.22±0.05a 10.85±0.09a 

SSPP 0.07±0.10a 1.05±0.03b 0.50±0.11a 0.29±0.05a 1.00±0.35b 

%Reduction 22.00% 41.66% 30.56% - 90.78% 
Means with the same superscripts across columns were not significantly different (P>0.05) 

Key: RSPP= Raw Sweet Potato Peel, SSPP= Sun-dried Sweet Potato Peel 

 

 

DISCUSSION 

The proximate composition of the raw and sun-dried sweet potato peel indicates a significant 

increase in the hydrolysable carbohydrate (Nitrogen Free Extract) composition from 39.89% to 

77.36%, respectively. The hydrolysable carbohydrate obtained in this study is higher than 

71.16% and 74.60% reported by Solomon et al. (2015) and El-Nadi et al. (2017) for sun-dried 

sweet potato peel, respectively. The difference obtained could be as a result of variety of the 

sweet potato peel used in this experiment. Crude protein composition of the raw and sun-dried 

sweet potato peel reveals no significant increase from 5.37% to 5.61%, respectively. The crude 

protein obtained for the sun-dried sweet potato peel in this experiment is higher than 4.64% 

reported by Faramarzi et al. (2012), but is lower than 5.91% reported by Solomon et al. (2015).  

The ash content (7.63%) obtained is higher than 4.56%, 6.02% and 4.53% reported by 

Faramarzi et al. (2012), Solomon et al. (2015) and El-Nadi et al. (2017), respectively. The 

differences observed in this study may be as a result of differences in geographical location, 

harvesting time and the variety the sweet potato peel used.  

The macro and micro mineral compositions of raw and sun-dried sweet potato peel indicates 

no significant difference (p>0.05) in their concentrations. This study revealed that sun drying 

method has no significant effect on the macro and micro mineral concentrations of sweet potato 

peel. Sodium (Na) has the highest mean concentration among the macro minerals followed by 

potassium (K) in the raw and sun-dried sweet potato peel. Among the macro minerals, Sulphur 

(S) has least mean concentration in the raw and the sun-dried sweet potato peel. The highest 

micro mineral concentration of iron (Fe) was obtained in the raw and sun-dried sweet potato 

peel, while the least was obtained in copper (Cu).  The concentrations of the macro and micro 

minerals obtained in the study were higher than the mineral requirement for African catfish 

Clarias gariepinus reported by Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(2021).  
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The results of the anti-nutritional factors of the raw and sun-dried sweet potato peel showed 

significant reduction of these factors following the drying of the peel. Phytate, tannin, alkaloid, 

and saponin were reduced by 77.8%, 58.3%, 69.4% and 9.18%, respectively. This significant 

reduction of the anti-nutritional factors may be as a result of efficacy of sun drying as method 

of removing anti-nutrient in the peel as suggested by Solomon et al. (2015). However, the 

oxalate content was slightly higher in the sun-dried sweet potato peel, although the value is still 

within the permissible limit <5g/kg of diet reported as tolerable by African catfish (Clarias 

gariepinus) (Yimer, 2019). Saponin and tannin contents tend to be effectively removed by the 

treatment method as they were higher in the raw sweet potato peel compared to the values 

obtained in the sun-dried sweet potato peel. 

 

CONCLUSION 

In conclusion, sweet potato peel contains a high concentration of hydrolysable carbohydrate 

(77.36g/100g), high concentration of macro and micro mineral compositions and low 

concentration of anti-nutrients. Therefore, it is recommended for fish and livestock farmers to 

use sun-dried sweet potato peel as a source of energy in feed ration formulation for their animals 

in order to reduce the cost of production and make their venture more profitable.   
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ABSTRACT 

The regional climatic changes in the Northern Nigeria have been investigated base on its effects 

on crops production within the region. Agriculture activity is the only panaceas for economic 

growth in the region. This study carried out a test using multilevel model to determine the 

effects of climate variability on the major crops production in the region. The results indicate 

that the mean growth rates are aligned to the average temperature and amount of rainfall 

experienced within the season of production. However, the analysis also revealed the group-

level variation in each location where the climatic factors were observed, these were attributed 

to variations in weather conditions for all the locations in the northern region. The interaction 

effect between the climatic conditions in each location is a determinant factor on the growth of 

the selected crops in the regions; the amounts of rainfall in the region were not stable in each 

year under study. The average temperature is more extreme in the North due to desertification 

experience in the zone. The study recommended programm on construction of irrigation in all 

northern regions, this will complement the amount of rainfall that is not sufficient to the growth 

of crops in the region and also carbon dioxide fertilizer should be supply to boost the soil 

moisture of the region. 

 

Keywords: Multilevel Model, Climate Factors, Crops, Northern Region 
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INTRODUCTION  

BACKGROUND OF THE STUDY 

Nigeria is made up of 36 states and FCT. The northern Nigeria comprises of 19 states out the 

36 states of Nigeria. The Northern states covered an estimated 692,826km almost two third of 

the total areas of Nigeria. The area is located between latitudes 70 and 140 north and longitudes 

30 and 150East. The climate change in the area has negative effects on economic development 

of the area. The grasses growing predominantly in the regions with good vegetation for cattle 

grazing. The North West,  North East and North Central. The Northern Nigeria is the most 

populous regions in Nigeria with an estimated population of 92 million (NPC,2017). 

Agricultural activities are the predominant occupation of the peoples and the area is an open 

grassland savannah.   The regions endowed with various varieties of foods crops and cash crop, 

it produce the livestock animal used in the Nigeria. The climatic conditions of the regions is 

made up of two seasons which commence from march to September every year but sometime 

it varies  year while dry season commence from October to February every year. The 

temperature is often high in all the regions in the North of Nigeria. The objectives of this study: 

to evaluate the effects of climatic conditions on agricultural production: to determine the linear 

relationship between crop productions and climate change. 

 

LITERATURE REVIEW 

Climate variability can be describe as instability of climatic characteristics that made up the 

weather conditions of a particular place. The climatic variables are temperature, rainfall, 

humidity, wind, sunlight etc. the increase in amount of rainfall cause perennial flooding , high 

temperature and increase in human activities causes serious challenge on natural resources and 

its environment.  The environmental degradation in the northern regions of  Nigeria  influences 

low agricultural production and poor industrial output due to persistence on climate change . 

The Northern regions experience continuous dryness in the atmosphere due to inadequate 

rainfall and high temperature these  factors  affects the growth and development of gross 

domestic products of Nigeria Economics. The exchange rate of any nation depends on the 

sustainability of climate change experience by that nation. The change in climatic 

characteristics occurred at an unprecedented rate thereby reducing the bio-productivity of 

ecosystem. It causes a threat to food security and apparently poverty in the Northern region of 

Nigeria. 
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The climatic variability in the region contributes negatively to food insecurity NBS,(1996). The 

desertification of Northern region has being a severe factors that contribute low production of 

agricultural products this cause inflation rate on agricultural products , malnutrition, starvation 

and increase  in death of livestock’s. The vegetation and its geographical location in the northern 

Nigeria influence drought and water erosion thereby promote a continuous environmental 

degradation. The marginal cost of land in the region cannot absorb more water into the soil 

when there are flooding in the region.  

The constant variability from rainfall, temperature, deforestation and degradation of the natural 

resources in the region has significant effects on the nation. A continuous flooding every year 

reduces the soil moisture and texture of the land which may lead to crop failure and more 

mortality rate on livestock production. Adger (2003) observed that understanding the nature 

and future of climate change will assist to realize the significant impacts of climate change on 

agricultural growth. This will help to increase efforts towards understanding the adaption of all 

the components that made up the ecosystem. The cumulative effective from rapid depletion of 

the natural resources in the region create a negative trends on the quality of the biotic and abiotic 

components in the region. 

There are  interface between ecological and human activities, these interaction create  serious 

crises as a result of inadequate access to the resources and lack of managerial knowledge to re-

direct on how the resource can be preserved. The amount of rainfall experience each year is a 

principal factors that nourished plants animals growth.  The amount of rainfall determines the 

effect of climate change on eco-system and aro-climatic zone in the Northern region. Stem 

(2007), Observed that excessive rainfall and high temperature allow low moisture quality and 

high aridity index which affects the growth of agricultural products.  Climate change can be 

described as a likelihood disturbing factors that pose threat to the developing countries. Nigeria 

as a developing nation with a large economy advantages experienced a drastic change in rainfall 

and extreme temperature in the Northern region, these changes have effects on agricultural 

productions and industrial sectors. The region has a few industries like  Obajana cements, 

Sokoto cements and others, these industries operate under a extreme temperature that affect the 

machine that produce these products. In the year 1970, the Northern region specifically the 

North west produces groundnut pyramids in large quantity but due to climate change in the 

region such as fluctuation in rainfall and high temperature this reduced the quantities of 

groundnut production in the region. 
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Purry(2007) suggested the possible way of understanding the behaviorial pattern of ecosystem 

in the semi- arid area. He said that amount of rainfall must be analyzed overtime .In other to 

appraise the effects of rainfall and temperature on eco-climatic condition, we need to measure 

the amount of rainfall and temperature experience in each year. This will help to know the 

amount rainfall and temperature expected in each year. Odekunle (2001) observed that extreme 

rainfall contribute to frequent flooding in the northern region of Nigeria.  He also observed that 

seasonal rainfall and temperature variability in Guinea savannah region in Nigeria contribute to 

frequent climate change in the region which hamper the growth of agricultural products 

EFFECTS OF FLOODING IN NORTHERN NIGERIA  

Flood is one of the environmental challengers that affects the economy growth of the Northern 

region of Nigeria Odjugo( 2012). It was observed that the floods in the year 2012 had a major 

impact on socio-economic development of the peoples, roads and buildings were submerged in 

the Northern central Nigeria. For example Lokoja in Kogi state peoples were displaced due to 

flooding. In the year 2012 flooding contributed to damages and destruction of buildings, 

bridges, dams, embankments, drains, roads, railways, electricity wires/pole contributes 

negatively to low economic growth rate, Nnamdi (2012). The total lose incurred amounted to 

billions of Nigerian Naira due to the extent of property damage and infrastructures in the 

affected areas NEMA ( 2012). The incidence rate of  cholera were high due to contaminated 

water, while malaria due to stagnant waters also increased and of course, the most vulnerable 

are the poor in the rural areas with women and children affected the mostly. Obot(2010).  

These impacts of this flooding were overwhelmed on lifestyles  on the peoples affected. The 

farmlands, roads, railways, schools, hospitals (including maternity clinics), loss of lives and 

properties running into several millions of naira were affected in the 2012 floods NEMA(2012). 

About 7,705,378 people were affected, 2,157,419 victims were displaced, 5,800 injured, 32 out 

of the 36 states affected and homes affected were 597,476. NEMA (2012).   Obot (2010) 

reported that  billion of peoples around the globe live in abject poverty characterized by serious 

starvation due to annual flooding. Nigeria being the most populous nation on the African 

continent NEMA ( 2012), about 70% of this population living in poverty, due to perennial  

flooding which have a negative  impact on economy growth NBS ( 2018). The food security 

were vulnerable to extreme weather condition due to flooding . The annual occurrence of floods 

in northern Nigeria, especially the magnitude of the most recent one in 2012, will definitely 

tamper with food security of the nation (NEMA 2012). 
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DATA SET 

Northern region of Nigeria comprises Sahel Savannah, Guinea Savannah and Sudan Savannah 

with annual rainfall between 800mm and 2,300mm and its experience the maximum and 

minimum temperature each day in a year. The region has vegetation characterized by tall 

grasses and trees with relative humidity about 60%. The higher temperatures contribute to 

trough on average rainfall experienced in the region, Boko et al (2007).The data on maximum, 

minimum temperature and average rainfall will be collected from Nigeria Meteorological 

Agency Lokoja from 1990 to 2017 on yearly bases . The bulletin from National Bureau of 

Statistics on agricultural productions  on yearly bases from 1990 to 2017. 

 

METHODOLOGY 

The model below will describe the relationship between crop productions and climate variables 

that contribute to yield of crops, this model take into account the possibility that this relationship 

may vary at time (t) the crop production is refer to as higher level units and climatic variables 

as lower level units. We have two level with 3units such as maximum temperature and 

minimum temperature and average rainfall of time (t). 

 MULTI-LEVEL EFFECT MODEL 

 This model can be written as follows: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑗 + 𝜇0𝑗 +∈𝑖𝑗 

Where 𝜇0𝑗~𝑁(0, 𝜎𝜇0
2 ) and ∈𝑖𝑗 ~𝑁(0, 𝜎𝜇0

2 ), E [𝜇]=0, cov [𝜎𝜇0
2  𝜎𝜇1

2  ] = 0, var[∈𝑖𝑗]=𝜎2 

𝑌𝑖𝑗is the yield of  the crops 

𝑋𝑖𝑗 is the factors that contribute to the climate change maximum and minimum temperature,  

average rainfall for the 𝑖𝑡ℎ factor in the 𝑗𝑡ℎ location. 

𝛽𝑖 is the slope coefficient is assumed to be different as different location due to variability in 

climatic condition. 

𝑋1𝑖𝑗𝑌𝑖𝑗 = 𝛽01 + 𝛽02𝑍2𝑖𝑗 + 𝛽11𝑍1𝑖𝑗 + 𝛽12𝑍2𝑖𝑗𝑋𝑗 + 𝜇𝑖𝑗 + 𝜇2𝑗 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛽01̂+𝛽02̂ MaxTemp +𝛽11̂ MinTemp+𝛽12̂ Arf 

Where    𝑋𝑗1 : Yield of CowPea  

                 𝑌𝑖𝑗 :     Yield of Maize 

                𝑌13 :    Yield of Groundnut 

                𝑌14  :    Yield of  Rice 
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DATA ANALYSIS 

 

Table 2.0: The table below shows the coefficients of climatic factors on productions of some selected 

crops 

CROP 

PRODUCTION 

CONSTANT  MINIMUM 

TEMP 

MAXIMUM 

TEMP 

AVERAGE 

RAINFALL 

GROUNDNUT 1.223 -0.0311 1.0264 0.00051 

COWPEA 50.367 -0.0471 1.099662 -0.00821 

MAIZE 1.2735 0.0907 1.0824 0.01050 

RICE 0.01450 0.0142 1.05002 0.0039 

 

Table 3:  The table shows the fixed effects of climate factors on crops production 

IDENTITY ESTIMATE STANDARD ERROR 

CONSTANT VARIANCE -0.00817 0.08163 

RESIDUAL VARIANCE 0.16828 0.09619 

 

The groundnut productions are influenced by decrease in minimum temperature of 0.03 units, 

increase of 1.02 unit of maximum temperature and lack of frequent amount of rainfall. The 

climatic variation is estimated to -0.00817 unit, this has a negative effects on agricultural 

growth. The production of cowpea experience decrease in  minimum temperature at -0.0471 

decrease,  there is increase  in the maximum temperature with a rate change which  amount to 

1.099 unit  while the average rainfall decrease to 0.00821 unit. These factors has contributed to 

food insecurity in the regions due to adaptation of these crops to these climatic conditions The 

residual variance estimated to 0.16828 units this significant the presence of serial correlation  

among those climatic factors,  due to influence of random variations experience on  weather 

conditions at the regions. 

The production of rice and maize were also influence by change in climatic conditions of the 

region, the minimum temperature increase with 0.09 and 0.014 unit respectively. The maximum 

temperature increase by 1.08 and 1.05 respectively. This change also contribute to low 

production of agricultural crops in the regions 

 

TABLE 3: empirical analysis on multi-level effects on climate change 

CLIMATIC 

CHARACTERISTIC 

COEF STANDARD 

ERROR 

Z P.|Z| 

MINT -0.0415 0.07376 0.64 0.523 

MAXT 1.2456 0.0694 1.44 0.644 

AVR -0.0076 0.00401 -2.05 0.151 

CONST. 6.0345 2.4689 2.04 0.041 
Log Likehood= 12.7379        Prob>chiz=0.1547        Wald chiz=5.17 
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𝐻0: The effects of these climatic factors have no significant effects on economic growth in small 

scale industries in the region. 

𝐻1: The effects of these climatic factors have significant effects on economic growth in small 

scale industries in the region. 

Using log Likelihood test to determine it effects on climate change, the Log Likelihood 

(12.7379) > pvalue(0.1547) at 5% significant level. We seek to reject null hypothesis and 

conclude that the effects of these climatic factors have significant effects on economic growth 

in small scale industries in the region. Also Multi-level effects on climatic factors on selected  

crops in Northern part of Nigeria. The effect of climatic variation and lack of frequent rain 

contribute to reduction in crops production,   all these climatic factors persistent yearly in the 

region,  which lead to climate change on Agricultural sector and economics growth of small 

scale industries in the Northern region. 

 

Table 4 ANOVA on Groundnut, Cowpea, Rice and Maize, MINT, MAXT and AVR using partial sum 

of square (PSS) which defined the  interaction between both crops. 

SOURCE PARTIAL SS DF MS F Prob>F 

MODEL 0.10389 4 0.01298 2.79 0.0316 

MINT 0.54438 4 0.01360 2.93 0.048 

MAXT 0.68005 4 0.70014 3.66 0.0223 

AVR 0.14503 4 0.04502 4.54 0.0135 

RESIDUAL 0.8831993 19 0.00464   

 
Number of Observation=28 R-squared=0.540  ROOTMSE=0.68179 Adj R-Square=0.3470 

 

From the table 4 above it shows that the mean effect of climatic factors in the region has a 

significant effects  on production of Groundnut and Cowpea in the region. We discovered that 

R- squared indicate that  there is perfectly positive correlation among the three  climatic factors 

using partial sum of square to determine the interaction among the factors , this  indicate the  

rejection of null hypothesis that there is no significant difference on the mean effect of  the 

climatic factors on crop production in the region. The empirical test using F-test show that all 

that climatic factors has contributed negatively to climate change in the Northern Nigeria which 

has direct effects on agricultural sector 

 

CONCLUSION. 

The growth and development of agricultural sector in the Northern Nigeria are affected by 

continuous change in weather condition of the region, this region is prone to inadequate amount 

of rainfall experience yearly and the average temperature lies between 300c to 400c The change  
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in temperature will lead to extreme weather condition which has a severe effect on agricultural 

production in the region.  We observed that if there is an increase in surface temperature it will 

lead to increase in soil temperature and it will reduce the soil moisture which in turn affects the 

growth and development of plants. 

We observed that increase in temperature has contributed to evaporation which may cause 

damage to crops that are with surface root system. The continuous increase of temperature will 

also reduce the soil moisture that contributed to crop metabolism. In the years 1994, 1999 and 

2003, the statistics show that there were gradual increased in  rainfall due to improvement in 

amount of rainfall  The variability in the amount of rainfall and increase in temperature will 

worsen food security in the region which may have direct effects on farming activities and 

pastoralist in the region. These changes  also affects the growth and development of small scale 

industries in the region due to persistence in climate change on agricultural sectors within the 

region. 

 

RECOMMENDATION. 

The study recommended programme on construction of irrigation in all northern region, this 

will complement the amount of rainfall that is not sufficient to the growth of crops in the region 

and also carbon dioxide fertilizer should be supply to boost the soil moisture of the region. 
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ABSTRACT 

This study evaluates the estimated parameters from fitted Beta-ARMA Model on average 

temperature in North West Nigeria from the years 1990 to 2017 using shift operator factor to 

combine the estimated parameters of the mixed model. It was observed that maximum 

temperature contributes to persistence in climate change see fig 1.1, 1.2 with high degree of 

randomness in all the 342 months observed.  There is presence of serial correlation on average 

temperature from the year 1990 to 2017 due to variations associated to climatic variables. The 

relationship between past and current observations based on variability using determinant factor 

from  AR(1) covariance  and Equal correlation methods, its  shows that the covariance of the 

two methods are significant  but AR(1) is more precise than EC . A reduced form was used to 

determine the contribution of each estimated coefficients in model from linear combination 

using shift operator factor, there is indication that maximum temperature contributes more to 

persistence in climate change in the region.  

 

Keywords: Beta-ARMA, Shift operator, AR(1), Equal correlation, Serial correlation,  

temperature, persistence 
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INTRODUCTION  

Climate change is said to exist when the level of climatic variation deviates from the normal 

climatic condition over a long period of time. These deviations have a direct and permanent 

impact on ecosystem (Odjugo, 2009). The global or regional climate has never been same, they 

are not static in nature due to variability in climatic characteristics which contribute to climate 

change. These changes can be measured on changes in mean and deviations in climatic 

characteristics due to spatial in weather condition.  Intergovernmental panel on climate change 

IPCC (2013) report, observed that climatic conditions persist when average temperatures 

continue to increase, with adverse effects on human development and its environment.  Also 

the report observed that global surface air temperature have increase by the values between 

0.55oc and 0.67oc over a long period of time; this change has effects on pattern of rainfall 

expected, which may lead to severe drought in the region (IPCC 2013). 

The average global temperature is said to have increase by 1.4oC to 5.8oC in the year 2005. 

These changes are occurring with an unprecedented rate which leads to drastically reduction in 

bio-productivity of the physical environment (Joshua, 2013). The changes attributed to extreme 

weather condition which has a severe effect on agricultural production in African nations 

including Nigeria (Rosenzwey et. Al 2001). According to (Wijeratize 1996), he observed “that 

if there is an increase surface temperature, it will lead to increase in soil temperature and it will 

reduce the soil moisture which in turn affects the growth and development of plants. This 

increase contribute to evaporation which may cause damage to crop production due to extreme 

temperature.” the Statistics show that average temperature in the year 1901 – 1970 was 26.3oC 

and it further increased to 27.8oc in the years 1971 – 2005 (Adejuwon, 2004). We observed that 

Tropical moon climate in Nigeria has a very small temperature range between 26oc to 28oc in 

the years 2007 – 2018, which has a little consequence on human health and its  ecosystem. 

Nigeria environmental degradation is the most common challenge in all the regions which 

contributes significantly to food insecurity due to persistence in extreme temperature (Joshua, 

2013). Desertification of North West region is influenced by continuous change in average 

temperature which alters the normal climatic conditions leading to recurring of retardation of 

agricultural products and its influenced rise in prices of agricultural products. The geographical 

location of North West of Nigeria lies between Sudan and Sahel Savanna, these vegetation’s 

contribute to extreme temperature which influenced drought, wind and flood in the regions, it 

also promotes geo-environmental degradation. The region experiences low soil texture due to 

effects of repeated prolonged drought that is persistence in the region; this contribute to  
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cumulative effects to rapid of depletion of natural resources in the region, through over 

exploitation and variability in amount of temperature in the zone. The climate variability 

contributes majorly to climate change since there are deviations in average temperature 

expected daily. 

The intergovernmental panel on climate (IPCC, 2007) describes climate change as change   in 

climate properties such as  the mean and variance of climatic components that made up the  

ecosystem. This persistence can be experience from this change over a long period of time; this 

has negative effects on human development and food insecurity.  

STATEMENT OF THE PROBLEM 

We observed that climate change and its persistence are major threat to national security in 

North West Nigeria. These changes can be attributed to continuous increase in average 

temperature in the region. The North West Nigeria experiences more challenges on climate 

change due to extreme weather conditions; influenced by relative change in average 

temperature. This paper intends to measure the level of persistence in climate change in the 

region considering the minimum and maximum temperature in the region. Evaluating which of 

the two contributes more to persistence in climate change.  

RESEARCH OBJECTIVE 

The main objective of this study is to model the factors that contribute to persistence in climate 

change in North West Nigeria. Secondly, to test the significance of these factors to persistence 

in climate change. Thirdly to evaluate the variations associated with the observations under 

investigation. 

STUDY AREA 

The North West Nigeria is located between Longitudes 3o and 15o East and Latitudes 9o and 

14o.  The political description of all the states under this zone is called North west. The states 

located in this zone are Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Kano, Jigawa, Kaduna.(Ayuba 2015). 

The climatic conditions are characterized by alternative wet and dry seasons in response to the 

changes in weather patterns, the rainy season in this region is associated with late onset and 

with earlier cessation, the onset and cessation are also characterized by destructive storms which 

destroy life and property. The seasonal and latitudinal variations affect all the seasonal 

temperature ranges, the highest maximum temperature is 430C in all the States in the region, in 

the months of   February, March, April while minimum temperatures 27oC are recorded in 

December and January (Ladan,2012). These regions Sudan and Sahel savanna, regions have  
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more grasses and lesser trees with agriculture activities the most dominant economic activity in 

the region (Bello, 2012).  

RESEARCH METHODOLOGY 

This paper intends to fit a model known as Beta- ARMA model to measure the level of 

persistence in climate change. These models are mixed linear processes, which can be used to 

determine the rate of change in average temperature at time t. It can also be used to measure the 

variation in climatic variables at time t. The model require a cluster observations with ordinal 

values 0 and 1 from responses on average temperature within the period of observations. The 

ordinal values are dummy variables in the model representing the rate of change in temperature 

at a given time. The shift operator factor and reduced form will be used to evaluate the estimated 

parameters from the model.  

FITTING   OF   BETA- ARMA  MODEL ON AVERAGE CLIMATIC TEMPERATURE 

The observations on average temperature in North west Nigeria were considered from the years 

1990 to 2017, we seek to determine the level of persistence on climate change between and 

within the years using operator factors and structural equation to evaluate the contributions of 

both minimum and maximum temperature in climate change in the region. 

PROCEDURES FOR MODELING    

 Determine the stationary on the average temperature. 

 Identify the orders that fit the model and diagnosed the system. 

 Diagnosed the fitted model. 

 Evaluate the model using Reduce system from structural equation  

 

TIME PLOT OF AVERAGE TEMPERATURE IN NORTH WEST NIGERIA FROM 

THE YEARS 1990 TO 2017 

 

 

Fig. 1.1 Average Temperature (in oC) from 1990 to 2017 (From North West Nigeria) 
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Fig. 1.2  Monthly Transform difference between Minimum and Maximum Temperature (in oC) (From North 

West Nigeria) 

 

The trend of variations between minimum and maximum temperatures using Transform 

difference code in fig 1.2 shows that all  differences between maximum and minimum 

temperatures has a temperature level above 30oC, except January 1990 that is  less than 30oC . 

Since the transform code for 341 months are above 30oC.  Then we conclude that the region 

experienced more persistence in climate change due to extreme weather conditions. 

Fig 1.1: The trends on average temperature in North West of Nigeria indicate the randomness 

in   all observations from the year 1990 to 2017. These randomness attributed to climatic 

variations associated to the region due to extreme weather which persist throughout the year of 

the research. 

BETA REGRESSION MODEL 

The estimated parameters in model can be used to measure the relative changes in average 

temperature at time t using Beta – regression Model 

Temp  = 29.509 + 4.386 MAXT(1)  + 1.226MINT(0) - - - - -

 i 

SECoef      (0.442)      (0.658) (0.591) 

T-value     (66.72)       (6.66)                         (2.31) 

 

The Beta regression model has ordinal values (0, 1). The values 1 represent maximum and 0 

represent minimum temperature. The maximum temperature (1) contributes 4.386 units 

increase in  temperature which lead to more persistence in climate change while minimum 

temperature (0) contributes 1.226 units increase in temperature which has effects on climatic 

condition in the region. We seek to conclude that maximum temperature contributes more to 

persistence in climate change with 4.386 units .. 
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Statement of Hypothesis 

H0: The contributions of minimum and maximum temperatures to persistence in climate 

change in North West Nigeria  are significantly different 

H1: The contributions of minimum and maximum temperatures to persistence in climate 

change in North West Nigeria are not significantly different 

Decision Rule: We seek to reject H0 if 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  as 5%. 

Conclusion: From Model 1.0, the calculated 𝑡𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 for maximum temperature is 6.66 units 

while minimum temperature is 2.33, both values are greater than 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (0.05). Hence, we 

conclude that the units of increase for both minimum and maximum temperatures to persistence 

in climate change are very significantly different. But maximum temperatures  contribute more 

to persistence in climate change within North West Nigeria.  

MODEL SELECTION CRITERIA 

Identify the order in fitting  the model using AKAIKE Information criteria in fig. III and table 

1.0 

This selection is carried out using Model Selection Criteria table in Table 1:0, we observed that 

at  Table 1.0, 𝐿𝑜𝑔𝐿 is (153.073106), AIC (-0.588318), BC (-0.543945). These values are 

obtained through iteration with selection process at order (1,1) of ARMA (1,1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 

 

The chart fig 1.4 on Akaike information criteria for selecting model, shows that at point −2.6 

which is less value for selecting order in fitting the average temperature at order 1 for both 

autoregressive and moving average ARMA (1,1). See table 1.0 
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Table 1.0 Model Selection Criteria 

Model  Selection  Criteria  Table  

Model LogL AIC* BIC HQ 

(4,4)(0,0)  469.133927 -2.646305 -2.535374 -2.602136 

(3,4)(0,0)  465.956232 -2.633754 -2.533915 -2.594002 

(4,3)(0,0)  465.314783 -2.630056 -2.530218 -2.590305 

(2,4)(0,0)  461.998904 -2.616708 -2.527963 -2.581373 

(2,2)(0,0)  459.540170 -2.614064 -2.547505 -2.587563 

(3,2)(0,0)  460.008031 -2.610997 -2.533345 -2.580079 

(4,2)(0,0)  460.993400 -2.610913 -2.522168 -2.575578 

(2,3)(0,0)  459.864695 -2.610171 -2.532519 -2.579253 

(3,3)(0,0)  460.204216 -2.606364 -2.517619 -2.571029 

(2,1)(0,0)  455.946506 -2.599115 -2.543650 -2.577031 

(1,2)(0,0)  455.791633 -2.598223 -2.542757 -2.576138 

(1,3)(0,0)  456.036760 -2.593872 -2.527313 -2.567371 

(3,1)(0,0)  455.946600 -2.593352 -2.526793 -2.566851 

(4,1)(0,0)  456.259446 -2.589392 -2.511740 -2.558474 

(1,1)(0,0)  153.073106 -0.588318 -0.543945 -0.570650 

(1,4)(0,0)  256.037382  0.588112  0.510460           0.557194 

(4,0)(0,0)  449.509468 -2.556251 -2.489692 -2.529749 

(3,0)(0,0)  447.077504 -2.547997 -2.492531 -2.525913 

(2,0)(0,0)  441.683237 -2.522670 -2.478297 -2.505002 

(1,0)(0,0)  425.938951 -2.437688 -2.404409 -2.424438 

(0,3)(0,0)  404.670605 -2.303577 -2.248111 -2.281493 

(0,4)(0,0)  405.136743 -2.300500 -2.233941 -2.273999 

(0,2)(0,0)  381.753754 -2.177255 -2.132882 -2.159588 

(0,1)(0,0)  345.975641 -1.976805 -1.943525 -1.963554 

(0,0)(0,0)  454.399615 -1.454753 -1.432567 -1.445919 
DATA ANALYSIS: E-view software 

 

 

AUTOREGRESSIVE MOVING  AVERAGE 

   𝑦𝑡 = 3.515779 + 0.99840𝑦𝑡−1 + 0.600675 ∈𝑡−1 

       𝑦𝑡 = 3.515779 + 0.99840𝑦𝑡−1 + 0.600675 ∈𝑡−1  

 

Table11 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ANALYSIS: E-view software 

 ii 
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Serial Correlation of Residuals from Uncorrected Model  

 Serial  Serial  Serial 

Lag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Correlation 

0.5731 

0.5302 

0.5578 

0.4900 

0.5177 

0.4669 

0.5446 

0.5207 

 

Lag 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

Correlation 

0.4391 

0.4631 

0.4344 

0.4387 

0.3784 

0.4289 

0.3962 

0.3230 

 

Lag 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

Correlation 

0.3610 

0.3201 

0.3673 

0.3762 

0.3005 

0.3474 

0.3109 

0.3057 

 

Above serial correlations are significant if their absolute values are greater than 0.108306 

 

DATA ANALYSIS: SPSS software 

 

 

H0: There is no first order autocorrelation on average temperatures in North West Nigeria 

H1: There is first order autocorrelation on average temperatures in North West Nigeria 

 𝐷𝑊 =
∑(𝑈𝑡−𝑈𝑡−1)2

∑(𝑈𝑡
2)

= 1.8397     See table II  

 

The Durbin Watson Value 𝐷𝑤 = 1.8397 < 2  from Durbin Watson Table. Since this is less 

than critical value from Durbin Watson table, hence, we seek to conclude that there is presence 

of serial correlation on average temperature from the year 1990 to 2017 due to variations in 

average temperature in the region. 

  

952



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ANALYSIS: E-view software 
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LINEAR   COMBINATION  OF  BETA – ARMA PROCESS USING OPERATOR 

FACTORS 

The introduction of shift operator factor is to assist in combining Beta regression and 

Autoregressive Moving Average at order one of (BETA-ARMA)  process. This mixed model 

will help to determine the recursive filter on white noise in climatic variables. In this  research  

variables  Dt, Zt and Xt  are considered to be a  sequence  of  observations that describe the 

recursive filter on  stochastic behavior pattern exhibited by each variable and how it  contributes 

to climate change. The mixed model describes the filter change in all the estimated coefficients 

in the model. This  model can be defined as  

  Zt = β0 + β1D0 + β2D1 + --------- + βtDt + 1Zt-1 + 2Zt-2 + ------- + pZt-p +        

   αt – Ѳ1αt-1 ------  ------Ѳqαt-q - - - - - - iii 

The terms   β1 D0 through βtDt are Beta regression coefficients with ordinal values (0, 1), as 

dummy variables.  The terms Zt-1 through ѲpZt-p are the autoregressive and moving average 

with terms αt through Ѳqαt-q as coefficients from moving average with white noise input process. 

Using shift operator factors to evaluate the relationship between the two linear and non- linear 

processes is given below: 

(β)Zt  =  Ѳ(β)αt        - - - - - - - iv 

Where (β) = 1– 1β – ……….. –  pβp  + β1D0 + β2D1 + …….. + βtDt 

And    Ѳ(β) = 1– Ѳ1β  ……….. –  Ѳp βp 

Combined the coefficients of the three process 

𝜑(𝛽)  =   
Ѳ(𝛽)

(β)
  - - - - - - - v 

      

𝜑(β) =  1– Ѳ1 β – Ѳ2β2 – ….. – Ѳqβq                                               .-- - vi 

  1– 1β – 2β2 – ….. – pβp + β1D0 + β2D1 + … βtDt  

Then we can re-write as  

Zt = (β)αt - - - - - - - vii 

We seek to use Z – transform function from the operator factor above to obtain the random 

function for the new mixed model as 

𝜑(Z) =   1– Ѳ1𝑍−1 – Ѳ2𝑍−2 – ….. – Ѳq𝑍−𝑞                                               . - - viii 

        1– 1𝑍−1 – 2𝑍−2  – ….. – p𝑍−𝑝 + β1D0 + β2D1 + … βtDt  

The new notation for the propose Z – transform function can be defined as 

  𝜑(β) =  
Ѳ(β) 

(β) + βtDt
    - - - - - - - ix 
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This new function 𝜑(Z) is equivalent   to  Z – transform function  β = 
1

𝑍
 . The coefficients of  

𝜑(β)  can be obtain using Taylor  rule  to  expand  of both Ѳ(β)  and  (β). 

The coefficients   of   𝝋(β)  can  be computed  using  the Taylor Series expansion. 

The nth order approximation of f(x) can be expressed as  𝛼o + 𝛼1x + 𝛼2x2 + . . . + 𝛼nxn = 

∑ 𝑎𝑛
𝑖=0 jxj. These expressions represent the operator factor on Beta – ARMA Model, where  𝛼𝑗 

are coefficients or factors that depend on the function of  f(𝑥). The nth order approximation 

factors  of  f(x) can be  defined as  .   

 f(x) =   ∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=0 𝑋𝑗      n  ≥    - - - - - - x 

The function f(x) has an appropriate derivative to determine the Maximum and Minimum 

temperature at time (t) with a power of   x close to “0”. Then function of x is defined as  

f(x) = f(0) + 𝑓1(0)x + 𝑓11 (0)

2!
 x2 + . . . + 𝑓𝑛 (0)

𝑛!
 xn + . . . . .  . .  - - - xi 

Consider a mixed model of Beta – ARMA using operator shift factor as (β) and Ѳ(β)  . Where 

(β)  are linear in nature. While Ѳ(β) is moving average MA  is a  Non-Linear. 

The   Beta regression Estimated Model from observations taken from the years 1990 to 2017 in 

North West Nigeria can be described as   

Temp = 29.509 + 4.38 Max(1) + 1.26 Min(0)  

The ARMA (1 1) Estimated Model 

Vt = 3.515 + 0.9684t-1 + 0.600∈t-1 

Beta – ARMA process on average temperature in North West Nigeria using operator shift can 

be defined as  

         (β)Zn = Ѳ(β)an  - - - - - - xii 

 Where (β) = 1 – 1β – . . . – pβp  (β) = 1 – 1β – . . . – qβq 

  (β) =  Ѳ(β)  

     (β) 

 (β) = 1 – 3.42β + 1.26β2 

 Ѳ(β) = 1 – 0.6β 

(𝛽)  =     
1

(β)
     Ѳ(𝛽) 𝑍𝑡 =  (1 +  (𝛽)  +  2𝛽2 +  3𝛽3 + . . . ) (1 +  Ѳ𝛽) - -   xi

    

(β) denote that  the  Mixed Model for Beta – ARMA Process (β),  represent Beta – AR and 

Ѳ(β) represent moving average. 
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The power series of (β) can be expand as follows: 

1+ (β) + 2β2 + 3β3 + . . . + Ѳβ + Ѳβ2 + 2Ѳβ2 + 3Ѳβ3  

= 1+ (+Ѳ)β + (2 + Ѳ)β2 + (3 + 2Ѳ)β3 + . . .  

= 1+ (+Ѳ)β + ( + Ѳ) β2 + ( + Ѳ) 2β3 + . . . 

Computing the coefficient of average temperature using Taylor Series from operator factors 

from equation (i) & (ii) above  

(β) =  
1

(β) 
  Ѳ(β) Zt = (1 + 3.42β + 1.26β2 ) (1– 0.6β) - - - - xiv 

The Taylor Series for operator factors on average temperature can be defined as  

f(β) = f(0) + 𝑓1(0) (β) + 𝑓11(β) [(β)]2 + . . . + 𝑓𝑛(0) [(β)]n  - - xv 

               2!                                      n! 

  𝑓 (0) = 1 

  𝑓1(0) = – 3.418 

  𝑓11(0) = – 3.889 

            𝑓111(0) = – 0.5078 

𝑓 (β) = (β) = 𝑓 (0) – 
3.418

1!
  - 

3.889

2!
 – 

0.5018

3!
+……………… 

Hence  

(β) =  Ѳ(β)  = 1 – 3.41β – 1.944 β2  – 0.81β3 

     (β) 

The coefficient values describe the level of persistence on climate change base on estimated 

parameters obtain from operator factors using Taylor Series. The results shows that the trend 

of climatic variation has and effects to climate change in the region since the coefficients values 

for ∅𝑗 are same for all values obtained using operator factors.   Therefore,  1 = – 341,  2 = – 

3.889  and  3 = – 0.5078 

Invertibility of ARMA Model (1, 1) 

This process can be defined as   

𝜋(β) =  
(β)Zt   

  Ѳ(β)
     = (1 – 3.41β + 1.26β2) (1+ 0.60β)  

  𝑓 (0) = 1 

  𝑓1(0) = – 2.82 

  𝑓11(0) = – 1.58 

  𝑓111(0) = 4.55   
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𝑓 (β) = 𝜋(β) = 𝑓 (0) + 𝑓1 (0)𝛽

1!
 + 𝑓11 (0)𝛽2

2!
 + 𝑓111 (0)𝛽3

3!
 + . . .                                               

           = 1 – 2.82β – 0.791β2 + 0.758 + . . .  

           𝜋1 = – 2.82,   𝜋2 = – 0.791,  𝜋3 =  0.75 

Beta – ARMA process is stationary if the series 𝜋(β) converges for every β with /β/≥1 and also 

it is said to be invertibility if (β) converge for every β with /β/1. Since these values   𝜋1 = – 

2.82, 𝜋2 = – 0.791, 𝜋3 =   0.75. These value fall within /β/1, we seek to conclude that 

coefficients in the  𝜋(β) converge due to climatic variation experienced in the region. The 

invertibility of (β), since /β/1, then the model is invertible to measured  persistence in climate 

change on average temperature. 

VECTOR AUTO-REGRESSION MODEL ON AVERAGE TEMPERATURE  

A generalized mixed model can sometime form a vector space of 𝑦𝑡, to  describe the relative 

change on  average temperature at time (t)  from estimated coefficients obtained from  Beta-

regression and Auto-regression moving average (Beta-ARMA) at order one. These models can 

be in form of simultaneous equation system with an estimated  parameter  at  time (t). This 

model can be defined as: 

𝑦𝑡 = 𝛽𝑡 𝐷𝑡 + 𝛽𝑡 𝑦𝑡−1  ̶   𝜃𝑡 휀𝑡−1  + 𝑈𝑡  Beta- ARMA - - - - xvi 

𝑦𝑡 = 𝛽𝑡 𝐷𝑡  +  Ø(𝐵) +  𝜃(𝐵)      𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 Factor  equation  - - - xvii 

Where 𝑦𝑡 = (𝑦11𝑦12      −  − −  𝑦𝑝𝑞) is  a vector  pq observed from all possible outcome on 

climate change at time 𝑝 given 𝑞. the coefficient 𝛽𝒊  and 𝜃𝑖 are vector from 𝒊 observation at time  

𝒕. Then matrix 𝜺𝒕  is a vector of 𝑝𝑞 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ is a residual value that are independently and 

identically distributed with a constant variance. The value of Matrix 𝞢𝟎 is a vector 0 denoted as 

휀 ∽ 𝑁 (0, 𝛴)  and its covariance between 𝑌𝑡 and 𝑌𝑡−1 can be obtain using covariance vector 

space on past and current observations 

ANALYSIS OF COVARIANCE VECTOR SPACE   𝒀𝒕 and 𝒀𝒕−𝟏 

In this research we seek to compute the covariance of vector spaces on past and current 

observations on average temperature. Let 𝑌𝑡 and 𝑌𝑡−1 be function variables from a joint function 

on average temperature at time (𝑡). We intend to measure the persistence on climate change if 

𝐶𝑜𝑣(휀𝑡휀𝑡−1) > 1 and 𝐶𝑜𝑣(휀𝑡휀𝑡−1) < 1.  If   𝐶𝑜𝑣(휀𝑡휀𝑡−1) < 1  there are variations between 𝑌𝑡 

and 𝑌𝑡−1 which contribute to persistence in climate change.  Two methods will be use to 

compute the covariance of vector space.  We propose using AR(1) and EC to determine the 

climate variations which contribute to climate change in North west Nigeria. 
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FIRST ORDER AUTOREGRESSIVE  

The covariance matrix 𝛴0 with 𝜎2 is the variance of each parameter in the model. This is used 

to determine the relationship between variations between and within the average temperature. 

The correlation coefficient between and within average temperature of different years can be 

measure at first order autoregressive (AR1) if  −1 < 𝑐𝑜𝑣 (휀𝑖  휀𝑗)< 1 

The following conditions associated to first order Autoregressive AR(1) method 

 Constant Variance  𝑉𝑎𝑟(휀𝑖) = 𝛿𝑖
2 

 Equal Covariance for given time 𝐿𝑎𝑔𝐾 

 𝐶𝑜𝑣(휀𝑖휀𝑗) = 𝛿2𝑃𝐾          𝑎𝑏𝑠(𝑖 − 𝑗) = 1 

 𝑎𝑛𝑑 𝑃𝐾 = 1;   𝑃𝐶 = 1 

𝑐𝑜𝑣 (𝜺𝒊  𝜺𝒋)−𝟏 = 𝜎2  [

1 𝜌 𝜌2

𝜌 1 𝜌

𝜌2 𝜌 1

] compute the inverse of 𝑐𝑜𝑣 (𝜺𝒊  𝜺𝒋). We seek to measure 

the level of persistence if 𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒊  𝜺𝒋)−𝟏> 1 there is persistence in climate change. There is  

persistence if 𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒊  𝜺𝒋) <1. The autoregressive at order one AR(1) is suitable to measure  

variability  that lead  to climate change using determinant factors  obtain from  covariance. This 

value will help to  measure the trend of variation which  lead to persistence in climate change  

with 𝑐𝑜𝑣(𝜺𝒊  𝜺𝒋)   non negative value . 

 The variance on average Temperature in North West Nigeria from the year 1990 – 2017 is 

7.99, 𝜎2 = 7.99 

 𝜌𝑘 = [
1 0.997 0.994

0.997 1 0.997
0.994 0.997 1

] 

Cov (휀𝑖  휀𝑗) = 𝜎2 = 7.99 [
1 0.997 0.994

0.997 1 0.997
0.994 0.997 1

]      =   [
7.99 7.96 7.94
7.96 7.99 7.96
7.94 7.96 7.99

] 

  |𝐴𝑅|= 7.99 [
7.99 7.96
7.96 7.99

] −  7.96 [
7.96 7.96
7.94 7.99

] +  7.94 [
7.96 7.99
7.94 7.96

]   = 3.82 − 3.16 −

0.62 = 0.04 

EQUAL CORRELATION  

The Equal correlation method is one of the method use in determining the covariance when an 

observations are joint random variables with 𝑌𝑡 𝑎𝑛𝑑  𝑌𝑡−1 as an observations on current and 

past events. This method is used to determine the variability associated between current 𝑌𝑡 and 

past 𝑌𝑡−1 observations at time 𝑡 and 𝑡 − 1 observed at same time.  
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The following are the conditions associated to equal correlation method: 

 Constant variance 𝑉𝑎𝑟(휀𝑖) = 𝜎2 

 Constant covariance 𝐶𝑜𝑣(휀𝑖휀𝑗) = 𝜎2𝜌 

 

The matrix form of Equal Correlation can be defined as 

 (𝐸𝐶) = 𝜎2  [

1 𝜌 𝜌
𝜌 1 𝜌
𝜌 𝜌 1

] 

          = [

𝜎2 𝜎2𝜌 𝜎2𝜌

𝜎2𝜌 𝜎2 𝜎2𝜌

𝜎2𝜌 𝜎2𝜌 𝜎2

] 

 

 Compute the Determinant of |𝐸𝐶| from the above matrix 

 𝐸𝐶 = 7.99 [
1 0.997 0.997

0.997 1 0.997
0.997 0.997 1

] 

  |𝐸𝐶| = [
7.99 7.96 7.96
7.96 7.99 7.96
7.96 7.96 7.99

]=7.99 |
7.99 7.96
7.96 7.99

| − 7.96 |
7.96 7.96
7.96 7.99

| +

  7.96 |
7.96 7.99
7.96 7.96

| = 0.02 

 

The covariance of the joint function between the past and current observations on relative 

change in average temperatures in the region depend on amount of variations between the past 

and current observations at time t Using  AR(1) and Equal correlation method to determine the 

extent of variations which to persistence in climate change.  The  above  two methods has a 

non-negative value of 𝑐𝑜𝑣 (휀𝑖  휀𝑗) on past and current observations with  AR(1)  0.04  and EC  

( 0.02 ). We seek to conclude that AR(1) is more precise than EC since the value of AR(1) is 

influence  variations between 𝑌𝑡 and 𝑌𝑡−1  

STRUCTURAL EQUATION ON CLIMATIC MODEL 

Considering the climatic model with 𝒚𝒕  as past temperature at lag 𝒚𝒕−𝟏one i.e. 𝒚𝒕−𝟏. The 

dummy variables 𝐷1 and 𝐷2are generated from the average temperature for   both maximum 

and minimum. These variables are categories into an ordinal value, 0 or 1. 

The climatic model can be establish using a reduce method to measure the contribution of the 

estimated parameters from Beta –ARMA model .  
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𝑦1(𝑡) = 𝑤10+𝑤12𝐷1+ 𝛼11𝑦1(t-1) -  𝛼12휀𝑡−1 + 𝑒1(𝑡) - - - - xvii 

 𝑦2(𝑡) = 𝑤20 +𝑤21𝐷2+ 𝛼21 𝑦1(t-1)  -   𝛼22휀𝑡−1  + 𝑒2(𝑡) - - - - xviii 

[
𝑦1(𝑡)

𝑦2(𝑡)
] = [

𝑤10

𝑤20
]+ [

0 𝑤12

𝑤21 0
] [

𝐷1

𝐷2
]+ [

α11 −α12

α21 −α22
] [

𝑦1(𝑡−1)

휀𝑡−1
]+[

𝑒1(𝑡)

𝑒2(𝑡)
]        - - -            xix 

Equation (iii) and (iv) is known as structural equation, this can be evaluated using reduced form 

to determine the unit of coefficients from the model that contribute to climate change by 

reducing form to estimate the parameters of the estimated model in equation (iii) and (iv). 

 𝑦1(𝑡) = 𝛽10 +𝛽11𝐷𝑡+ 𝜃11 𝑦𝑡−1 ̶   𝜃12 휀𝑡−1  + 𝜇1 (𝑡) 

 𝑦2(𝑡) = 𝛽20 +𝛽21 𝐷𝑡  + 𝜃21 𝑦𝑡−1 ̶   𝜃22 휀𝑡−1  + 𝜇2(𝑡) 

[
𝑦1(𝑡−1)

𝑦2(𝑡−1)
] = [

𝛽10

𝛽20
]   +[

𝛽11 𝜃11 −𝜃12 

⋮ ⋱ ⋮
𝛽21 𝜃21 −𝜃22 

]  [
𝐷𝑡

𝑦𝑡−1

휀𝑡−1

]   + [
𝜇1(𝑡)

𝜇2(𝑡)
]   

Where 𝛽10 , 𝛽11and 𝛽20 and estimated parameters from Beta – regression  

 𝜽𝟏𝟏 and  𝜽𝟏𝟐 are coefficient from Auto – regressive moving average  

 𝜷𝟏𝟎 =  
𝑤10+ 𝑤12𝑤20

𝟏−𝑤12𝑤21
 𝜷𝟏𝟏 =  

𝑤12α11 + α12

𝟏−𝑤12𝑤21
,              𝜽𝟏𝟏 =  

 α11 

𝟏−𝑤12𝑤21
  𝜽𝟏𝟐 =

 
 α12+ 𝑤12 α22

𝟏−𝑤12𝑤21
  𝜷𝟐𝟎 =  

𝑤20+𝑤21𝑤10

𝟏−𝑤12𝑤21
       𝜽𝟐𝟏 =  

 α21+ 𝑤21 α11

𝟏−𝑤12𝑤21
 𝜽𝟐𝟐 =  

𝑤21 α12+ α22

𝟏−𝑤12𝑤21
 

                𝝁𝟏(𝒕) =  
1

𝟏−𝑤12𝑤21
[𝑒1 (𝑡) +  𝑤12 𝑒2 (𝑡)]     𝝁𝟐(𝒕) =

 
1

𝟏−𝑤12𝑤21
[𝑤21𝑒1 (𝑡) + 𝑒2 (𝑡)] 

The estimated parameters from Beta regression and ARMA at order one ARMA (1,1). 

Beta – regression 

 𝒚𝟏(𝒕) = 28.32 +   7.048 𝑀𝑎𝑥(1) - - - - - xx 

 𝒚𝟐(𝒕) = 35.36 −  7.458 𝑀𝑖𝑛(0) - - - - - xxi 

ARMA (1,1) 

 𝒚𝟏(𝒕) = 1.65𝑦𝑡−1  +   0.75휀𝑡−1  +  𝜇1(𝑡) - - - - xxii 

 𝒚𝟐(𝒕) = 2.54𝑦𝑡−1 −   0.02휀𝑡−1  +  𝜇2(𝑡) - - - - xxiii 

Combine 𝒚𝟏 equation (I) and (II) 

 𝒚𝟏(𝒕) = 28.32 +   7.048𝐷1 +  1.65𝑦𝑡−1 −   0.75휀𝑡−1  +  𝑒1 (𝑡) 

 𝒚𝟐(𝒕) = 35.26 −  7.45𝐷2 + 2.54𝑦𝑡−1 −   0.02휀𝑡−1  +  𝑒2(𝑡) 
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Compute the units of increase or decrease which contribute to climate change from the 

estimated parameters. 

𝛽10 =  
𝑤10+ 𝑤12𝑤20

𝟏− 𝑤12𝑤21
 =  

28.32 +  7.04  𝑥  35.26.

𝟏− 7.04  𝑥 −7.45
 = 5.17units 

𝛽11 =  
7.04  𝑥  1.65 −0.75

53.448
=  0.203 Units 𝛽20 =  

35.26 −  7.45  𝑥  28.32

53.448
=  - 3.287  𝜃11 =

 
1.65

53.448
=  0.03 

𝜃12 =  
− 0.75 +  7.04  𝑥 −0.02

53.448
=  -0.016  𝜃21 =  

2.54 −  7.45  𝑥 1.65

53.448
=  -0.182 

 𝜃22 =  
35.26𝑥2.54 − 0.02

53.448
=  1.675 

Therefore; 𝒚𝟏(𝒕) = 5.17 +   0.203𝐷1  +  0.03𝑦𝑡−1 + 0.016휀𝑡−1  + 𝜇1(𝑡)……xxiv   

Maximum Temperature 

𝒚𝟐(𝒕) = −3.287 – 0.012 𝐷1 - 0.182𝑦𝑡−1  +1.675휀𝑡−1  + 𝜇2(𝑡)……xxv  Minimum 

Temperature 

In equations xxiv and xxv from the reduce form,  it shows that maximum temperature contribute 

more to persistence in climate change with coefficients increase of  5.17,   0.203  and 0.03 units  

to persistence in climate change in North west Nigeria. 

 

CONCLUSION 

This paper has  evaluated the estimated  parameters from fitted Beta-ARMA Model on average 

temperature in North west Nigeria, by measuring the level of persistence in climate change base 

on the proportional increase in minimum and maximum temperatures observed in the region. It 

was observed that maximum temperature contribute to persistence in climate change see fig 

1.1, 1.2 for the trends of variations on average temperatures, thise attributed to extreme weather 

conditions in the region. The trend of average temperatures in regions are randomness in nature 

without a stationary point exhibited in all the 342 months observed. 

The model  selection criteria for fitting model using Akaike information criteria in fig 1.3 and 

Table 1.0 shows that at point -2.6 which is minimum value of AIC chart in fig 1.3 at order (1,1) 

with AIC =  -0.543945 and BIC =-0.57065 are minimum value in model selection criteria table 

There is presence of serial correlation on average temperature from the year 1990 to 2017 due 

to variations associated to climatic variables. 
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We seek to test the invertibility of model by determine the converge of the estimated 

coefficients Taylors expansion. We observed that coefficients in the   𝜋(β) converge due to 

climatic variations experienced in the region. The invertibility of (β) of the shift operator 

factors shows that the factors /β/1, then the model is invertible to measure persistence in 

climate change in the region. We observed that there is relationship between past and current 

observations on average temperatures in the region using AR(1) covariance  and Equal 

correlation methods  to test significant difference. The structural equation of the mixed model 

using reduced form to solve the contribution of each estimated coefficients in model to climate 

change, shows that maximum temperature contributes more to persistence in climate change in 

the region. In our finding we draw our conclusion that maximum temperatures contribute more 

to persistence in climate change in North West Nigeria. 
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ÖZET 

Günümüzde insanların düzenli ve dengeli beslenmesi yönünden yeterli düzeyde hayvansal 

protein almaları bir zorunluluktur. Hayvansal protein kaynaklarının yeterli miktarda  ve uygun 

fiyatla tüketicilere ulaşmasında su ürünleri kaynakları son derece önem taşımaktadır. Bu 

nedenle ülkelerin su ürünleri kaynaklarını doğru yönetmeleri için mevcut potansiyelin analiz 

edilmesi ve geleceğe yönelik  önerilerde bulunulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye, 

denizlerinin farklı (tuzluluk  oranı ve sıcaklıklar) özelliklere sahip olması ve iç su kaynaklarının 

zenginliğiyle öne çıkan bir ülke konumundadır. Ancak, üç tarafı denizlerle çevrili  ve  aynı 

zamanda iç su kaynakları yönünden de zengin  bir ülke olan Türkiye,   ne yazık ki, su ürünleri 

üretimi, tüketimi ve dışsatımı yönünden istenen seviyede  değildir. Bu çalışmada Türkiye’de 

yıllara göre su ürünleri üretiminin ekonomik gelişimi ve genel yapısı incelenmiştir. Çalışmada, 

başta TÜİK verileri olmak üzere bir çok kurumun yayınlamış olduğu çeşitli yayınlardan 

yararlanılmıştır. Su ürünleri üretiminin ekonomik gelişimi ve genel yapısı ortaya koyulurken 

basit istatistik analiz teknikleri kullanılmış, oran ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda; avcılık ve yetiştiriciliğin, Türkiye  balıkçılığında  önemli bir yeri olduğu, deniz 

balıkları avcılığında, dalgalı bir seyir olmakla birlikte azalma eğilimi olduğu, buna karşılık su 

ürünleri yetiştiriciliğinde ise bir artış eğiminin olduğu belirlenmiştir. Sektörün önemli miktarda 

istihdam yarattığı, dışsatıma yönelik  su ürünlerinin daha çok işlenmiş ürünler   olduğu ortaya 

koyulmuştur. Türkiye’de su ürünleri sektörünün gelişimini sürdürebilmesi ve istenen düzeye 

gelebilmesi için; AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yönlendirilerek, katma değeri yüksek su 

ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanmasının sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, 

ilgili mevzuat güncellenerek mevcut kaynakların verimli ve bilinçli kullanımı teşvik 

edilmelidir. Bu kapsamda yasa dışı avcılık önlenerek, bilinçli ve sürdürebilir avcılık için su 

ürünleri kaynaklarının korunması sağlanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri. Ekonomik Gelişim. Yapısal Analiz 
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DEVELOPMENT OF AQUACULTURE PRODUCTION IN TURKEY 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, it is a necessity for people to take enough animal protein in order to have a regular 

and balanced diet. Aquaculture resources are extremely important in reaching the consumers of 

animal protein sources in sufficient quantities and at affordable prices. For this reason, it has 

become a necessity to analyze the current potential and make suggestions for the future in order 

for countries to manage their aquaculture resources correctly. Turkey is a country that stands 

out with its seas having different characteristics (salinity rate and temperatures) and richness of 

inland water resources. However, Turkey, which is surrounded by seas on three sides and is 

also rich in inland water resources, is unfortunately not at the desired level in terms of 

production, consumption and export of aquaculture products. In this study, the economic 

development and general structure of aquaculture production in Turkey by years have been 

examined. In the study, various publications published by many institutions, especially Turkish 

Istatistical Institute data, have been used. While revealing the economic development and 

general structure of aquaculture production, simple statistical analysis techniques have been 

used, ratio and percentage calculations have been made. As a result of the study, it has been 

determined that hunting and aquaculture have an important place in Turkey's fisheries, there is 

a decreasing trend in freshwater aquaculture, although there is a fluctuating course, while there 

is an increase in aquaculture. It has been revealed that the sector creates a significant amount 

of employment and that the aquaculture products for export are mostly processed products. In 

order for the aquaculture sector in Turkey to continue its development and reach the desired 

level, it is of great importance to ensure the development and marketing of high value-added 

aquatic products by directing R&D and innovation studies. For this purpose, the relevant 

legislation should be updated and the efficient and conscious use of existing resources should 

be encouraged. In this context, illegal fishing should be prevented, and aquaculture resources 

should be protected for conscious and sustainable fishing. 

 

Keywords: Aquaculture, Economic Development,Structural Analysis 
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1.GİRİŞ 

Su ürünleri sektörü günümüzde taşıdığı potansiyelle önemli bir konuma gelmiştir. Ülke 

ekonomisi açısından yarattığı üretim, istihdam, dış ticaret katkısı ve bireylerin sağlıklı ve 

dengeli beslenmesi yönünden gıda yeterliliği ve güvencesi gibi rolleri yerine getirmektedir. 

Bireylerin, sağlıklı ve dengeli olarak yaşamını sürdürebilmeleri için yeterli düzeyde 

karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineralleri tüketmeleri bir zorunluluktur. Hayvansal 

ürünler; içerdikleri  besin değerleriyle yeterli ve dengeli beslenme için gereken ve genellikle 

ikamesi olmayan  temel gıda maddeleridir (Ergün ve Bayram, 2021). Su ürünleri de bu ihtiyacı 

karşılayan gıda maddelerinin başında gelmektedir. Örneğin, hayvansal besinlerdeki protein 

miktarları kırmızı ette %15-20, yumurtada %12, sütte %3-4, peynirde  %15-25 iken balıkta 

%19-24’dir (Gürer, 2021).  

Son yıllarda bireylerin sağlıklı ve dengeli  beslenme isteği su ürünlerine olan talebi giderek 

artırmıştır. FAO’ya göre, Türkiye’de kişi başına günlük protein tüketimi 110.7 gram olup, 

bunun 72.8 gramı bitkisel ve 37.9 gramı ise hayvansal proteinlerden oluşmaktadır. Gelişmiş 

ülkelerde günlük protein miktarı bu değerin iki katına ulaşmaktadır (FAO, 2018). Bu kapsamda, 

yeterli ve nitelikli beslenmede gerekli   protein ihtiyacının sağlanmasında  su ürünlerinin   önemi 

giderek artmaktadır. Bu bağlamda, su ürünlerinin; insan beslenmesindeki öneminin yanında 

gelecekte de ülke ekonomileri için  yatırıma   sürekli girdi sağlayan doğal kaynak olması da bir 

başka açıdan önem taşımaktadır (Demir ve Sönmez, 2008; Arslan ve Yıldız, 2021). 

Küresel ölçekte artış gösteren su ürünleri talebine cevap verebilmek için dünyada yoğun ticari 

balıkçılık faaliyetleriyle su ürünleri stokları baskı altında kalırken, yıllık 150 milyon tona 

yaklaşan  su ürünleri avcılığı  karşısında   FAO'nun değerlendirmelerine göre deniz balığı 

stokları  azalarak, biyolojik olarak sürdürülebilir seviyelerde olan balık stoklarının oranı, 

1974'te yüzde 90'dan 2017'de yüzde 65,8'e düşmüştür (FAO, 2020). 

Su ürünleri sektörü genel olarak; denizlerde, iç sularda ve karasal ortamlarda su ortamında 

yaşayan canlıların yetiştiriciliği ve  avcılığı ile elde edilen ürünlerin nihai tüketiciye kadar 

uygun teknik ve yöntemlerle ulaştırılması ile ilgili bütün konuları içermektedir. 

Dünyada yetiştiricilik ve avcılık  kapsamında su ürünleri üretiminde son elli yılda üç kata varan 

artışlar olmuştur. Türkiye’de de benzer bir eğilim gösteren sektörün  bu bağlamda önemli 

fırsatları bünyesinde taşıdığı  söylenebilir. Bununla birlikte zaman içerisinde su ürünler 

üretimini artırmak amacıyla  yasal uygulamalar, destekler, kooperatifleşme gibi  farklı 

konularla sektöre giriş teşvik edilmiş, ancak işletmecilik ilkelerine uygun olmayan, bilgi ve 

örgütlenme yetersizliğinden istenen düzeye ulaşılamamıştır. Buradan hareketle, yüksek av  
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gücüne karşın ülkemizde denizler ve iç su kaynaklarından elde edilen su ürünleri üretimi 

artmamakta,  elde edilen su ürünleri üretim değerlerinde  üst sınıra ulaşıldığı kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla su ürünleri  kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için uygulanacak balıkçılık politikaları önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, geleceğin sektörleri arasında   önemli bir pozisyona sahip olacağı düşünülen su 

ürünleri sektörünün Türkiye’deki mevcut durumu ortaya koyularak sorunların belirlenmesi ve 

öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

2.TÜRKİYE SU ÜRÜNLERI ÜRETİMİ 

Bir ülkenin su kaynakları potansiyeli, su ürünleri üretimi açısından en önemli faktördür. 

Türkiye,  su kaynakları açısından  Dünya'da ön sıralarda gelen bir  ülkedir. Su ve sulak alanlar 

yönünden zengin kaynaklara sahip olan Türkiye, 25 milyon hektar deniz ve 1,5 milyon hektar 

iç su alanı ile, bölgesinde     önemli bir konumdadır. Ayrıca, 200’e yakın doğal göl ve 706 adet 

baraj gölü ile toplam uzunluğu 177.714 km’yi bulan 33 adet büyük akarsu ve 8.333 km’lik kıyı 

şeridi bu potansiyelin önemli bir gücünü göstermektedir.   Türkiye,  bu potansiyeli kapsamında  

su kaynaklarından 93’ü balık, 33’ü kafadan bacaklı, omurgasız ve kabuklu olmak üzere 126 

ekonomik değere sahip su ürünleri üretimini gerçekleştirmektedir (Tolon, 2019). 

1960’lı yıllarda sazan ve gökkuşağı alabalığı ile başlayan su ürünleri üretimi, sonraki yıllarda 

çipura ve levrek yetiştiriciliği ile önemli bir potansiyele ulaşmıştır.   İç sularda genellikle 

alabalık ve sazan, denizlerde ise çipura ve levrek olmak üzere birçok balık türü yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Günümüzde Türkiye’de su ürünleri üretimi, avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere 

iki farklı yöntemle yapılmaktadır. Özellikle yetiştiricilik yöntemiyle elde edilen su ürünleri 

miktarı her geçen gün artış göstermektedir. Ülkemiz su ürünleri üretimi Çizelge 1’de 

verilmiştir. 2021 yılında Türkiye’nin iç sular ve denizlerden sağladığı su ürünleri miktarı 

799.851 ton olarak gerçekleşmiş, bu üretimin 328.165 tonu avcılık, 471.686 tonu ise 

yetiştiricilik yoluyla elde edilmiştir. Son on sekiz yılda ortalama su ürünleri üretimi yıllık olarak 

yaklaşık 629 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022a). Üretimin yanında su ürünleri 

sektörü önemli bir istihdam alanı da yaratmaktadır. Türkiye’de balıkçılık sektörün doğrudan 

yada dolaylı olarak faaliyet alanları göz önüne alındığında 100.000 civarında hane halkına iş 

alanı açtığı ve 500.000’e yakın kişinin de geçimini   sağladığı tahmin edilmektedir (Sarıözkan, 

2016). Bu özelliklerinin yanında sektörün; stokların korunması, çevre ve kirlilik, yetiştiricilik, 

girdiler ve destekleme, sanayi ve ticaret, örgütlenme ve   AB’ye uyum gibi   sorunları 

bulunmaktadır (Tekelioğlu ve ark., 2007). 
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Çizelge 1. Türkiye Su Ürünleri Üretimi 

 

Yıllar 

AVCILIK (Ton) YETİŞTİRİCİLİK (Ton) TOPLAM 

(Ton) Deniz İçsu Toplam Deniz İçsu Toplam 

2010 445.680 40.259 485.939 88.573 78.568 167.141 653.080 

2011 477.658 37.097 514.755 88.344 100.446 188.790 703.545 

2012 396.322 36.120 432.442 100.853 111.557 212.410 644.852 

2013 339.047 35.074 374.121 110.375 123.019 233.394 607.515 

2014 266.078 36.134 302.212 126.894 108.239 235.133 537.345 

2015 397.731 34.176 431.907 138.879 101.455 240.344 672.241 

2016 301.464 33.856 335.320 151.794 101.651 253.395 588.715 

2017 322.173 32.145 354.318 172.492 104.010 276.502 630.820 

2018 283.955 30.139 314.094 209.370 105.167 314.537 628.631 

2019 431.572 31.596 463.168 256.930 116.426 373.356 836.524 

2020 331.281 33.119 364.400 293.175 128.236 421.411 785.811 

2021 295.025 33.140 328.165 335.644 136.042 471.686 799.851 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 

 

Türkiye’de 2010’lu yıllarda 650 bin tonun üzerinde olan su ürünleri üretimi 2020’li yılların 

başında yaklaşık 800 bin tona ulaşmıştır. İncelenen dönem içerisinde  su ürünleri üretiminde 

dalgalı bir eğilimin olduğu belirlenmiştir. Su ürünleri üretimi, avcılık ve yetiştiricilikten 

oluşmaktadır. Toplam su ürünlerinin üretiminde avcılığın payı, 2010’lu yıllarda % 70’in 

üzerindeyken, son yıllarda bu pay % 40’lara düşmüştür. Avcılıkta 2010 yılında 485.939 ton 

olan üretim yıllar içerisinde azalarak 2021 yılında 328.165 tona düşmüştür. Üretimde 

yetiştiriciliğin payı, avcılığın tersine giderek artarak 2021 yılında % 60’lara yaklaşmıştır. 

Yetiştiricilikte de dalgalı bir eğilim gözlenmekle birlikte artış olduğu belirlenmiştir. 2010 

yılında 167.141 ton olan yetiştiricilik üretimi yıllar içerisinde artarak 2021 yılında 471.1586 

tona ulaşmıştır. Avcılık üretiminde içsu üretimi yaklaşık % 10’luk pay alırken, denizlerdeki 

üretimin % 90’lık pay aldığı gözlenmiştir. 

2.1.TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI 

Avcılık üretiminde deniz ürünleri kapsamında avlanan balık miktarı toplam avcılığın % 90’ını 

oluştururken, diğer avlanan deniz ürünlerinin payı % 10 civarındadır. Ancak avlanan balık 

miktarına bakıldığında giderek azalan bir eğilim olduğu belirlenmiştir. 2010 yılında 399.656 

ton olan avlanan balık miktarı 2021 yılında 262.297 tona düşmüştür (Çizelge 2). Avlanan diğer 

deniz ürünlerinde de benzer bir eğilim gözlenmiştir. Dönemin başında 46.024 ton olan  diğer 

deniz ürünleri avcılığı, dönem sonunda 32.728 ton olarak gerçekleşmiştir. İçsu avcılığında da 

benzer bir eğilim saptanmıştır.  İçsularda  avlanan balık miktarı dönem başında toplam avcılığın 

% 90’ını, diğer avlanan deniz ürünlerinin payı % 10’unu oluştururken, dönem sonunda diğer 

avlanan deniz ürünlerinin payı % 5’e düşmüştür. Özellikle  diğer avlanan deniz ürünlerinin 

avcılığında dönem sonunda dönem başına göre % 50 oranında üretim azalışı belirlenmiştir.  
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Avlanan deniz balıkları ve diğer deniz ürünleri üretimindeki azalışın nedeninin aşırı ve bilinçsiz  

avcılık olduğu  düşünülmektedir. Önceki yıllarda devletin  

 

Çizelge 2. Türkiye Su Ürünleri Avcılık Üretimi Miktarı 

 

Yıllar 

DENİZ (Ton) İÇSU (Ton) TOPLAM  

(Ton) Balıklar Diğer Toplam Balıklar Diğer Toplam 

2010 399.656 46.024 445.680 36.458 3.801 40.259 485.939 

2011 432.246 45.412 477.658 34.328 2.769 37.097 514.755 

2012 315.637 80.686 396.323 33.787 2.333 36.120 432.443 

2013 295.168 43.879 339.047 32.281 2.793 35.074 374.121 

2014 231.058 35.019 266.077 33.263 2.871 36.134 302.211 

2015 345.765 51.966 397.731 32.376 1.800 34.176 431.907 

2016 263.725 37.739 301.464 31.509 2.347 33.856 335.320 

2017 269.676 52.496 322.173 29.396 2.749 32.145 354.318 

2018 222.024 61.931 283.955 27.607 2.532 30.139 314.094 

2019 374.726 56.846 431.572 28.618 2.978 31.596 463.168 

2020 291.910 39.371 331.281 30.150 2.969 33.119 364.400 

2021 262.297 32.728 295.025 31.248 1.892 33.140 328.165 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 

 

balıkçılara sağlamış olduğu desteklerin (gümrük muafiyeti, düşük faizli kredi vb.) balıkçı tekne 

sayısının gereksizce artışına yol açmış, sonuçta aşırı avcılık ve stokların azalması durumunu 

otaya çıkarmıştır. Bunun yanında Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve Karadeniz’deki canlı su 

düzeyinin azalmış olması üretimdeki azalışın diğer nedenleridir (Demir ve Sönmez, 2008). 

2.1.1.TÜRKİYE’DE AVCILIĞI EN ÇOK YAPILAN PELAJİK BALIKLAR 

Avcılığı en çok yapılan pelajik balıklar; hamsi, sardalya, istavrit, palamut, lüfer ve çaçadır. 

Bunlardan miktar olarak hamsi en çok avcılığı yapılan balık türüdür. 2010 yılında 229.023 ton 

olan hamsi avcılığı dönem içerisinde inişli çıkışlı bir seyir izleyerek ve azalma eğilimine girerek 

2021 yılında 151.598 tona düşmüştür (Çizelge 3). Hamsiden sonra en çok avcılığı yapılan 

çaçadır. Onu sardalya, istavrit, palamut ve lüfer izlemektedir. Avcılık üretiminde genelde yıllar 

içerisinde dalgalı bir üretim eğilimin olduğu gözlenmiştir. 
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Çizelge 3.  Avcılığı En Çok Yapılan Pelajik Balıklarının  Üretim Miktarları (Ton) 

Yıllar Hamsi Sardalya İstavrit Palamut Lüfer Çaça 

2010 229.023 27.639 20.447 9.401 4.744 57.023 

2011 228.491 34.709 25.010 10.019 3.122 87.141 

2012 163.982 28.248 30.946 35.764 7.390 12.092 

2013 179.615 23.919 28.424 13.158 5.225 9.764 

2014 96.440 18.077 16.324 19.032 8.386 41.648 

2015 193.492 16.693 16.664 4.573 4.136 76.996 

2016 102.595 18.162 11.148 39.460 9.574 50.325 

2017 158.094 23.426 12.985 7.578 1.936 33.950 

2018 96.452 18.854 20.678 30.920 5.767 20.057 

2019 262.544 19.119 19.505 1.578 1.214 38.078 

2020 171.253 21.265 12.349 22.743 3.722 26.804 

2021 151.598 15.800 24.006 2.595 5.804 28.041 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 

 

2.1.2.TÜRKİYE’DE AVCILIĞI EN ÇOK YAPILAN DEMERSAL BALIKLAR 

Avcılığı en çok yapılan demarsal balıklar; mezgit, bakalorya-berlam, tekir, barbunya ve 

kalkandır. Bunlardan miktar olarak mezgit en çok avlanan balık türüdür. 2010 yılında 13.558 

ton olan mezgit avcılığı dönem içerisinde inişli çıkışlı bir seyir izleyerek ve azalma eğilimine 

girerek üretim 2021 yılında 10.380 ton gerçekleşmiştir (Çizelge 4). Mezgitten sonra en çok 

avcılığı yapılan tekirdir. Onu barbunya, bakalorya-berlam ve kalkan izlemektedir. Avcılık 

üretiminde genelde yıllar içerisinde dalgalı bir üretim eğilimi gözlenmiş olmakla birlikte, 

kalkan avcılığında artış eğilimi belirlenmiştir. 

 

Çizelge 4.  Avcılığı En Çok Yapılan Demersal Deniz Balıklarının  Üretim Miktarları (Ton) 

Yıllar Mezgit Bakalorya-

Berlam 

Tekir Barbunya Kalkan 

2010 13.558 1.256 4.455 2.351 295 

2011 9.455 921 3.877 1.861 166 

2012 7.367 893 3.767 2.453 203 

2013 9.397 676 2.333 2.055 209 

2014 9.555 642 3.617 1.426 198 

2015 13.158 706 3.476 1.255 239 

2016 11.541 784 3.047 1.454 221 

2017 8.248 1.011 2.074 1.406 167 

2018 6.814 1.019 2.915 1.399 139 

2019 8.941 1.270 2.342 1.719 272 

2020 9.364 1.149 2.775 1.604 412 

2021 10.380 839 3.072 1.359 487 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 
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Avcılığı en çok yapılan diğer deniz ürünleri; başta kum midyesi olmakla birlikte  deniz 

salyangozu, karides, kara midye ve mürekkep balığıdır. Bu grupta avcılığı en çok yapılan kum 

midyesidir (Çizelge 5). Dönem içerisinde kum midyesi ve mürekkep balığı avcılığında azalma 

görülürken, deniz salyangozu, karides ve  kara midye avcılığında küçük miktarlarda da olsa 

artışlar belirlenmiştir. İnsanların sağlıklı ve dengeli beslenme istemleri ve değişik tat ve 

lezzetleri aramaları balığın dışında  diğer deniz ürünlerine olan talebi de artırmaktadır. Bu 

durum diğer deniz ürünlerinin üretimine ivme kazandırmaktadır. Bu ürünler aynı zamanda 

ülkemizin yoğun bir şekilde ihraç ettiği ürünler arasında yer almaktadır. 

2.1.3.TÜRKİYE’DE AVCILIĞI EN ÇOK YAPILAN DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİ   

 

Çizelge 5.  Avcılığı En Çok Yapılan Diğer Deniz Ürünlerinin  Üretim Miktarları (Ton) 

Yıllar Kum Midyesi Deniz 

Salyangozu 

Karidesler Kara Midye Mürekkep 

Balığı 

2010 26.987 8.437 4.705 981 1.597 

2011 30.202 6.534 4.770 1.806 1.163 

2012 61.240 9.596 5.038 2.093 1.396 

2013 28.113 8.655 4.028 887 1.244 

2014 21.836 7.004 4.416 204 697 

2015 37.409 8.795 3.995 240 745 

2016 20.937 10.354 4.501 78 925 

2017 34.941 9.194 4.730 536 986 

2018 44.534 9.672 4.536 604 1.042 

2019 36.627 11.646 5.137 1.170 940 

2020 21.881 8.461 5.204 1.035 961 

2021 16.824 7.008 5.494 1.371 837 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 

 

2.2.TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Türkiye’de ekonomik anlamda  300 civarında balık türü bulunurken, bunlardan ancak 100’ünün 

yetiştiricilik çalışmaları yapılabilmektedir. Ancak her türün de yetiştiriciliğinin yapılması söz 

konusu değildir. 

2.2.1.TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK TESİSLERİNİN 

KAPASİTELERİ 

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin toplam sayısı 2.223’tür. Bunlardan 104 adeti kuluçkahane 

iken,     0-50 ton kapasiteli 1234 tesis olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6).  Kapasitesi 1000 tonun 

üzerinde olan 114 işletme bulunmaktadır. Toplam işletme kapasitesi  yıllık 604.095 tondur. 
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Çizelge 6. Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin Kapasitelerine Göre Dağılımı (2021 

Grup Kapasite grubu (Ton) Tesisi  Sayısı (adet) Toplam Proje kapasitesi (Ton/Yıl) 

 

 

 

Deniz+içsu 

Kuluçkahane 104 - 

0-50 1.234 22.987 

51-100 126 11.120 

101-250 239 47.312 

251-500 178 72.355 

501-1000 228 200.081 

1000> 114 250.340 

TOPLAM 2.223 604.095 
BSGM, 2022. 

 

Su ürünleri yetiştiriciliği coğrafi ve iklim koşullarıyla, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

ortamına bağlı olduğundan her yerde ekonomik olarak yapılamamaktadır (Yavuzcan ve ark., 

2015). Çizelge 7‘de deniz ve içsularda yetiştiricilik üretim miktarları verilmektedir. 

Türkiye’de su ürünleri üretiminde avcılığın payı yıllar içinde azalma gösterirken, yetiştiriciliğin 

payı sürekli olarak artmaktadır. 2010 yılında denizde su ürünlerinin yetiştiricilik miktarı 88.573 

tondan   düzenli olarak artarak yaklaşık dört katına varan bir artışla 355.644 tona ulaşmıştır. 

Toplam yetiştiricilikte denizin payı % 53’ten % 71.2’ye yükselmiştir. İçsularda yetiştiricilik 

üretimi de 78.568 tondan 136.042 tona çıkmıştır. Ancak denizde yetiştiriciliğin miktarı daha 

fazla atış gösterdiği için içsuların payı % 28.8 olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilik üretiminde  

yıllık artışlar değişik düzeylerde gerçekleşmiştir. Son yıllardaki artış % 10’un üzerindedir. 

 

Çizelge  7. Deniz ve İçsu Yetiştiricilik  Üretim Miktarı (Ton) 

 

 

Yıllar 

Yetiştiricilik Üretimi   

Toplam 

(Ton) 

Önceki Yıla 

Göre 

Değişim(%) Deniz 

(Ton) 

Toplamdaki 

Pay (%) 

İçsu (Ton) Toplamdaki 

Pay (%) 

2010 88.573 53.0 78.568 47.0 167.141 5.3 

2011 88.344 46.8 100.446 53.2 188.790 13.0 

2012 100.853 47.5 111.557 52.5 212.410 12.5 

2013 110.375 47.3 123.018 52.7 233.393 9.8 

2014 126.894 54.0 108.239 46.0 235.133 0.7 

2015 138.879 57.8 101.455 42.2 240.334 2.2 

2016 151.794 59.9 101.601 40.1 253.395 5.4 

2017 172.492 62.4 104.010 37.6 276.502 9.1 

2018 209.370 66.6 105.167 33.4 314.537 13.8 

2019 256.930 68.8 116.426 31.2 373.356 18.7 

2020 293.175 69.6 128.236 30.4 421.411 12.9 

2021 355.644 71.2 136.042 28.8 471.686 11.9 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 
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2.2.2.TÜRKİYE’DE  YETİŞTİRİCİLİĞİ EN ÇOK YAPILAN TÜRLER   

Türkiye’de alabalık, çipura ve levrek, yetiştiriciliği en çok yapılan balık türleridir. Denizlerdeki 

avcılığın yetersizliği ve artan talebi karşılamak üzere yetiştiricilik potansiyeli harekete 

geçirilmiş ve her üç türde de yıllar içerisinde önemli artışlar yaşanmıştır. Alabalık üretiminde  

iki katına yakın artış olurken, levrekte üç ve çipurada yaklaşık beş kata varan artış gözlenmiştir 

(Çizelge 8). Özellikle alabalık yetiştiriciliğinde denizin payında son yıllarda önemli artışlar 

belirlenmiştir.  

 

Çizelge  8. Türkiye’de  Yetiştiriciliği En Çok Yapılan Türlerin  Üretim Miktarları (Ton) 

Yıllar Alabalık Çipura Levrek 

İçsu Deniz Toplam 

2010 78.165 7.079 85.244 28.157 50.796 

2011 100.239 7.697 107.936 32.187 47.013 

2012 111.335 3.234 114.569 30.743 65.512 

2013 122.873 5.186 128.059 35.701 67.913 

2014 107.983 5.610 113.593 41.873 74.653 

2015 101.166 6.872 108.038 51.844 75.164 

2016 101.297 5.716 107.013 58.254 80.847 

2017 103.705 5.952 109.657 61.090 99.971 

2018 104.887 9.610 114.497 76.680 116.915 

2019 116.053 9.692 125.745 99.730 137.419 

2020 126.101 18.182 144.283 109.749 148.907 

2021 135.732 31.554 167.286 133.476 155.151 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 

 

Kültür balıkları olarak yetiştiriciliği yapılan bu balıkların üretim miktarındaki artış son derece 

önem taşımaktadır. Bu tür balıkların yetiştiriciliğinde kullanılan üretim faktörlerinin avcılığa 

göre kontrol edilebilir olması avantaj sağlamaktadır.  Bunun yanında yetiştiricilikle ilgili 

yapılan mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler yetiştiricilik üretimin artmasının bir diğer 

nedenidir.  

Çizelge 9’da   Türkiye su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik üretim miktarı ve değeri verilmektedir. 

Avcılık üretim miktarı 2010 yılında 485.939 ton iken, zaman içerisinde dalgalı bir eğilim 

göstererek azalmış ve 2021  yılında 328.165 tona düşmüştür. Buna karşılık üretim değeri fiyat 

artışlarının da etkisiyle 1.078 milyar TL’den  3.615 milyar TL’ye yükselmiştir. Yetiştiricilik 

üretimi ise daha istikrarlı bir seyir izleyerek sürekli artmış ve dönem sonunda 471.686 tona 

ulaşmışken, elde edilen değer 18.483 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam üretim ise, 2021 yılında 

799.851 ton olmuş, üretim değeri ise, 22.098 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.  
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Çizelge 9. Türkiye Su Ürünleri Üretim Miktarı (Ton) ve Değeri (TL) 

Yıllar AVCILIK YETİŞTİRİCİLİK TOPLAM 

Miktar Değer(TL) Miktar Değer(TL) Miktar Değer(TL) 

2010 485.939 1.078.515.200 167.141 1.066.778.600 653.080 2.145.293.800 

2011 514.755 1.143.272.172 188.790 1.270.028.140 703.545 2.413.300.312 

2012 432.442 1.209.028.426 212.410 1.605.293.700 644.852 2.814.322.126 

2013 374.121 1.188.432.525 233.194 1.704.471.151 607.515 2.892.903.676 

2014 302.212 1.099.749.495 235.133 2.160.070.890 537.345 3.259.820.385 

2015 431.907 1.245.020.381 240.334 2.569.208.590 672.241 3.814.228.971 

2016 335.320 1.340.878.317 253.395 3.239.320.980 588.715 4.580.199.297 

2017 354.318 1.535.702.592 276.502 4.049.199.270 630.820 5.584.901.862 

2018 314.094 1.852.664.426 314.537 5.606.828.410 628.631 7.459.492.836 

2019 463.168 2.380.414.908 373.356 7.694.124.480 836.524 10.694.124.480 

2020 364.400 2.848.969.147 421.411 10.859.581.980 785.811 13.708.511.127 

2021 328.165 3.615.155.574 471.686 18.482.997.660 799.851 22.098.153.234 
Kaynak: TÜİK, 2022b. 

 

3.SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’de deniz ve içsular su ürünleri üretiminin kaynağını oluşturmaktadır. Bu alanlarda 

avcılık ve yetiştiricilik yoluyla üretim yapılmaktadır. Türkiye’de su ürünleri üretimi yıllar 

içerisinde dalgalı bir seyir izleyerek  2020’li yılların başında yaklaşık 800 bin tona iken, elde 

edilen gelir 20 milyar TL’nin üzerine çıkmıştır.. Avcılığın payı azalarak % 40’lara inmiş, 

yetiştiriciliğin payı ise % 60’lara ulaşmıştır. Avcılık üretiminde içsu üretimi yaklaşık % 10’luk 

pay alırken, denizlerdeki üretimin % 90’lık pay aldığı gözlenmiştir. Yetiştiricilikte ise denizin 

payı  yaklaşık % 70 iken içsularda üretimin payı % 30 civarındadır. Türkiye’de avcılığı en çok 

yapılan kıyı balıkları; hamsi, sardalya, istavrit, palamut, lüfer ve çaçadır. Bunlardan   hamsi en 

çok avlanan  balıktır. Avcılığı en çok yapılan derin deniz  balıkları ise; mezgit, bakalorya-

berlam, tekir, barbunya ve kalkandır. Türkiye’de yetiştiriciliği en çok yapılan balık türleri 

alabalık, çipura ve levrektir.  

Bu bağlamda, denizleri ve iç suları ile önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olan Türkiye,  

avlanan tür çeşitliliği ve yetiştiricilik  bakımından bulunduğu coğrafi bölgede avantajlı bir ülke 

konumundadır.  Komşu ülkelere  göre balıkçılık kapasitesi güç, sayı, teknoloji ve av araçları 

açısından oldukça üstündür. Ancak bu üstünlüğünü farklı gerekçelerle tam olarak 

kullanamamaktadır. Dolayısıyla su ürünleri sektörünün geliştirilmesi son derece önem 

taşımaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili önerilerin göz önüne alınmasına gerek duyulmaktadır. 

Üretim artışı için özellikle risk alan girişimciler için  işletmelerin başarısı ve karlılığı açısından 

uygun türlerin üretimine yoğunlaşılmalıdır. Balık stoklarını korumak amacıyla aşırı avcılık ve 

kirlenme önlenmelidir. Sürdürülebilirlik çerçevesinde yetiştiricilik ve avcılık kapsamında 

sektörün sağlıklı gelişimi için uygun planlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Üreticilerin arz  
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fazlalığı olan dönemlerde stoklama yapabilmeleri amacıyla ortamlar hazırlanmalıdır. Özellikle 

atıl avcılık kapasitesinin kullanılabilmesi için açık deniz balıkçılığına yönlendirme 

yapılmalıdır. Bunun yanında  pazarlama sistemindeki aksaklıkları giderecek düzenlemeler de 

önem taşımaktadır. 

Sonuç olarak su ürünleri sektörünün ülke ekonomisine   katkısı,   insan beslenmesinde temel 

besin maddesi olan sağlıklı protein kaynağı olması vb. konularla  geçmişte olduğu gibi bol ve 

çeşitliliği korunmuş kaynak olmasının sağlanması son derece önem taşımaktadır. Bu bağlamda  

sektörün gıda güvenliğine, küçük ölçekli balıkçılıkla kıyı bölgelerimizdeki istihdama, avcılık 

ve yetiştiricilik üretimi ve bu ürünlerin artırılmış katma değeriyle ihracat potansiyelini 

kullanarak  ekonomiye olan katkısının artarak devam etmesi beklenmektedir. 
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ÖZET 

Defne(Laurus nobilis L.), ekolojik, ekonomik ve tıbbi aromatik özellikleriyle kadimden beri 

faydalanılan şifa kaynağı bitki türlerimizdendir. Tarihe tanıklık etmiş bu bitki, insanların gelir 

kaynağı olarak da hep ön planda kalmıştır. Günümüz iklim değişikliği ve kuraklık faktörlerinin 

etkisi altında, defne bitkisine sürdürülebilirlik çerçevesinde özel önem vermek suretiyle türün 

gelecek nesillere aktarılmasına yönelik teknik ve akademik çalışmalara devam edilmesi 

oldukça önem arz etmektedir. Bu minvalde Defne bitkisinin çoğaltılması konusunda çok çeşitli 

çalışmaların yapılmakta olduğu bilinmektedir. Bu derleme makalesinde, ülkemizde Defne’nin 

ekolojik özellikleriyle birlikte üretim tekniklerine dair yapılan bazı çalışmalar ve defneye dair 

başkaca bilgiler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Defne, Ekoloji, Üretim, Çoğaltma Teknikleri, Tıbbi-Aromatik 
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ABSTRACT 

Laurel (Laurus nobilis L.) is one of our medicinal plant species that has been used since ancient 

times with its ecological, economic and medicinal aromatic properties. This plant, which has 

witnessed history, has always been at the forefront as a source of income for people. Under the 

influence of today's climate change and drought factors, it is very important to continue 

technical and academic studies on the transfer of the species to future generations by giving 

special importance to the laurel plant within the framework of sustainability. In this respect, it 

is known that various studies are being carried out on the reproduction of the laurel plant. In 

this review article, some studies on the production techniques of laurel along with the ecological 

characteristics of laurel in our country and other information about laurel are presented. 

 

Keywords: Laurel, Ecology, production, Reproduction Techniques, Medicinal-Aromatic 
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GİRİŞ 

Türkiye’de yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin başında gelen Defne(Laurus nobilis L.) türünün 

ülkemiz açısından ekolojik ve ekonomik önemi büyüktür. Küresel iklim değişimlerine bağlı 

olarak kurak ve yarı kurak iklim koşullarının ve etkilerinin yaşandığı ülkemizde defne 

yetiştiriciliği yapmanın önemi daha da artmıştır. Bu türün yetiştiriciliği ile toprak, su, mineral 

gibi bir çok unsuru muhafaza etmenin yanı sıra yapraklarından elde edilen baharat ve yağ ile 

de insanlığa sağlık ve ekonomik anlamda katkılar sağladığı aşikardır. 

Gün geçtikçe artan nüfus ile aynı doğrultuda artan ihtiyaçların Dünya genelinde de Defne 

bitkisine yönelik faydalanmalar artmaya devam etmektedir. Faydalanmalarla doğru orantılı 

olarak aşırılık sonucu bozulmalar meydana gelmekte olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda 

bozulmuş Defne alanlarının rehabilitasyonu ile birlikte defne popülasyonlarının arttırılması da 

oldukça önem arz etmektedir. Yeni Pazar alanlarının oluşmasıyla talepler de artmış ve bu 

doğrultuda defnenin kültürle çoğaltılması elzem bir durum olmuştur. Dünya ölçeğindeki 

pazarlarda bu arz-talebin sağlanabilmesi için gelecek 10 yılda yalnızca ülkemizde 12 milyon 

adet yetişkin defne ağacına ihtiyaç olacağı bildirilmiştir(Sarb, 2012). Son yıllarda odun dışı 

orman ürünlerinden olan defnenin önemini fark eden üreticiler, kendi arazisinde defne yetiştirip 

geçimini tamamen bundan temin etmektedirler. Yeni kurulan bu plantasyonlarda kullanılacak 

bitkilerin niteliğinden çok fiziksel özellikleri ön plana çıkmakta, orijini belirsiz ya da çok farklı 

orijinli fidanlarla büyük alanlarda dikimler yapılmaktadır. Boyut, şekil ve kalite olarak arzu 

edilen niteliklere sahip ürünlere verilen yüksek fiyat, fidan yetiştirme ve plantasyon kurma 

aşamalarında daha dikkatli olunmasını gerekli kılmaktadır(Sarb, 2012). 

Defne bitkisinin üretiminde gerek generatif ve gerekse vejetatif metodlarla ilerlemeler 

kaydedildiği bilinmektedir. Doku kültürü ile bitki üretim metodu, bilinen uygulamalar dışında 

bitkinin değişik yerlerindeki ve bazen küçük bir doku parçasını uygun bir ortamda (besin, çevre 

şartları, sıcaklık, ışık, nem gibi) çoğaltma faaliyetidir. Bilhassa üretimi zor olan türlere yönelik 

etkili bir metottur.  Bu uygulama sayesinde istenilen genetik kalite ve özelliklere sahip bir çok 

bitki türünün daha kısa sürede üretileceği bilinmektedir. Özellikle çimlendirilmesi zor olan 

bitkilerde başkaca çoğaltma yöntemlerine kıyasla in vitro adı verilen bu metotların kullanımın 

daha etkin olduğu bildirilmektedir. (Dinçer ve ark., 2016). Yapılan akademik çalışmalar bu türe 

ait üretim tekniklerinin, günümüz imkanlarından da faydalanılarak ileri seviyelere taşınmasına 

salık vereceğini göstermektedir. Bu doğrultuda üretim yöntemlerinin çevresel ve iklimsel 

koşullara göre çeşitlendirilmesi türün kalıcılığına yapılacak en iyi yatırım olacaktır. 

 

980



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Türün çoğaltılmasıyla birlikte, yeni defne sahaları oluşturulabilecek ve böylelikle toplumsal 

faydalanmalara daha da imkan tanınmış olacaktır. Gerek faydalanma ve pazar anlamında 

liderliğini sürdürdüğümüz Türkiye’de ve gerekse Dünya ölçeğinde Defne bitkisinin arttırılması 

yönünde sunulacak imkanlar sayesinde bu kadim bitkinin gelecek kuşaklara doğal aktarımı da 

sağlanmış olacaktır. 

 

2. DEFNE BİTKİSİ ÜZERİNE GENEL BİLGİLER 

Defne(Laurus nobilis L.) 45 cinse ve 1000’e yakın türe sahip Lauraceae familyası içerisinde 

yer almaktadır. Türkiye’de tek türü bulunduğu bilinmekte olan Akdeniz defne(Laurus nobilis 

L.)’si yuvarlak uca ve sık bir dallanma yapısına sahip dioik bir ağaç türüdür. Genellikle ağaçcık 

formunda olan Defne 10 ila15 m arası boy yapabilmektedir. Başlangıçta yeşil renkte olan yeni 

sürgünleri, ilerleyen dönemlerde tüysüz ve siyahımsı kırmızı renkli hal alırlar. Gövde rengi 

siyah ağırlıklı koyu gri rengindedir. Köklerinden ve kütüklerinden sürgün verebilme özellikleri 

oldukça yüksektir(Karık ve ark., 2016). 

Genel itibarıyla 5 ila 10 cm uzunluklarda ve 2 ila 5 cm genişliklerde olan yapraklarının üst 

tarafları koyu yeşil ve parlak, alt tarafları ise açık yeşil renklerde olup güzel bir kokuya sahiptir. 

Çiçeklenmeye Mart-Nisan aylarında başlamaktadır. Tohum endospermi çok gelişeme 

gösteremediğinden dolayı embriyoya ait kotiledonlarda yedek beslenme maddeleri depo 

edilir(Boza, 2013). 

Defne bitkisinin meyveleri henüz oluşmaya başladıklarında yeşil renginde olurken olgunlaşma 

evresindeyse siyahımsı rengini alıp zeytin meyvesini andıran bir görünüme kavuşurlar. 

Mevsimsel hallere göre Eylül ayı sonu ve Ekim ayı dahilinde tam olgunlaşmalarını 

gerçekleştirirler. Olgunlaşan meyveleri, 2 ila 3 cm uzunluk, 1 ila 1,5 cm genişliklerinde olup 

oval şekilli ve tek tohumlu haldedir. %25-30’ları bulan sabit yağ muhtevasıyla çok zengin 

meyvelere sahiptir. Tohumların Bin dane ağırlıkları, yetişme ortamları ve senelere göre 700 ila 

1100 gr arasında değişmektedir(Boza, 2013). 

Küçük Asya ve Balkanlar Akdeniz Defnesi’nin esas vatanı olarak görülmektedir. Ancak bu 

türden Akdeniz bölgesinin bütün kıyılarına antik dönemlerde götürüldüğü bilinmektedir. 

Dolayısıyla günümüzde de Akdeniz Bölgesinin tipik bitkileri arasında yer alır. Ülkemizde 

güney bölgelerde Hatay sınırlarından başlamak suretiyle Karadeniz Bölgesinin kuzeydoğusuna 

kadar tüm sahil bandında tabii olarak yetişir. Bir çalışmada, Defne bitkisinin, Kayacık (1977) 

ve Topçuoğlu (1964) Akdeniz ikliminin yaşandığı alanları ve bu minvalde İspanya, Portekiz, 

İtalya gibi Avrupa ülkeleri ve Afrika Kıtasının Güney bölgelerindeki bazı kıyı kesimlerinde  
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yayılış yaptığını belirtmişlerdir. Kültüre edilerek yetiştirilmek suretiyle Rusya’nın Karadeniz 

Bölgesi sahil bandında da bulunmaktadır. Bazı bölgelerde 600 ila 800 metrelere kadar yayılış 

gösterdiği bilinmektedir(Göker ve Acar, 1983) 

Defne bitkisi topraklar yapısı itibarıyla genellikle kalker, şist ve marn anakaya özelliklerine 

sahip alanlarda meşçere oluşturmaktadır.(Akman,1995). Defne’nin en belirgin ve tipik özelliği 

doku muhteviyatında yağ ve müsilaj hücrelerinin bulunması olup bu özelliği türün ürünlerine 

baharat niteliği kazandırmaktadır(Metcalfe ve Chalk, 1957). Rahat bir şekilde form verilebilen 

ve güçlü bir budamaya dayanıklı tür olmasından ötürü Defne bitkisi çevre düzenlemelerinde 

gerek alle ağacı gerekse çit bitkisi olarak kullanılabilmektedir(Pamay, 1971). Bu anlamda eski 

çağlardan bu yana tanınan ve Mitolojiye de konu olmuş Defne, barındırdığı asit ve yağ 

muhtevaları dolayısıyla baharat sanayisinde kullanılmasının yanı sıra, sabun, parfümeri ve 

diğer kozmetik sanayilerinde de değerlendirilmekte olan, çoğaltılarak üretiminin arttırılması 

gereken önemli bir türümüzdür. 

 

3. DEFNE BİTKİSİNİN EKOLOJİSİ 

Toprak, hava koşulları, nemlilik durumları gibi etkenler tüm bitkilerdeki gibi Defne’nin de 

doğal olarak yayılış gösterdiği alanlarda önem arz eder(Baytöre, 2014). Karakteristik olarak 

Akdeniz ikliminin yaşandığı alanları yani kışları ılıman, yazları sıcak olan yerleri 

seçmektedirler(OGM, 2016).  

Yer altı suyu seviyeleri yüksek ve nemliliği kafi düzeydeki akarsu kenarları ile deniz yönünden 

gelen nemliliğe sahip rüzgarlı bölgeleri tercih ederler. Topraktan alınan besin elementleri için 

6,7-7,96 arasında bir pH isteğine sahip olup bu doğrultuda kireç ve humus muhtevalı, tuzsuz ve 

serin topraklarda daha iyi gelişme olanağı bulur. Ancak Defne’nin yetişme muhitlerindeki 

topraklarda tuzluluk muhteva oranı ortalaması 0,21 mmhos/cm geçmemelidir (Baytöre, 2014). 

Yayılış alanlarında ortalama sıcaklık derecelerinin genellikle sıfırın altına düştüğü çok 

görülmemekle birlikte buralarda 600–2000 mm arası yıllık yağış görülmektedir. Defne 

bitkisinin hava kirliliğine karşı oldukça yüksek seviyede olumlu tepkiler gösterdiği de 

bilinmektedir(OGM, 2016). 

Defne, bir çok tarihi olaylara şahitlik etmiş ve fakat günümüze kadar sayısız olumsuzluklara 

maruz kalmış olsa da halen insanlığa ekolojik ve ekonomik anlamda katkılar sağlayabilen 

kadim bitki türüdür. Şifa kaynağı olarak dünyada oldukça nam yapmış bu bitki türünün 

ülkemizde lokal tanınırlıktan ziyade tüm toplumca bilinen bir tür haline getirilmesi türün 

ekolojik geleceği açısından elzemdir. Bu minvalde, defne yetiştiriciliğini, iklimsel  
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değişikliklerin giderek arttığı dünya ve ülkemizde, yalnızca toleransa gereksinimi az olan belirli 

bölgelerinde yetiştirmenin yanında yüksek tolerans gösterebileceği yerlerde de yetişmek üzere 

adapte edilebilecek kapsamlı çalışmalar yapmak son derece önem arz etmektedir. 

 

4. DEFNE ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ İLE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

Günümüz dünyasında bilhassa alternatif tıbba olan ilgi arttıkça tıbbi ve aromatik bitkilere olan 

ilgi de aynı oranda artmaktadır. Bu anlamda tıbbi ve aromatik bitkilerin en bilinenlerinden olan 

Defne’nin fide-fidan-ağaçcık-ağaç serüveninde hayli zorlu aşamalardan geçtiği bilinmektedir. 

Giderek artan kullanımı dolayısıyla Defne’nin üretiminin de kolaylaştırılması arayışı 

süregelmektedir. Tohum ve Çelik yöntemleriyle çoğaltma yolu olan Defne’nin son dönemlerde 

in vitro adı verilen laboratuvar ortamlarında çoğaltma yöntemi de geliştirilen farklı bir teknik 

olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda tohum, çelik ve bunlarla bağlantılı diğer tüm çoğaltma 

yöntemleri; sağlıklı defne bireyi üretimini yaparak genetik bakımdan üstün veya istenilen 

düzeydeki meşçerelerin(orman topluluğu) oluşturulması bakımından kritik sürecin başlangıcı 

olarak değerlendirilmektedir. 

Defne bitkisi iki evciklidir. Bunun için tohumdan çoğaltma yöntemiyle üretimi yapıldığında 

ortaya çıkacak yeni bitki yüzde elli oranla erkek veya dişi olur. Bitki cinsiyetlerinin genel olarak 

4-5 yıl içerisinde çiçeklendiği zamanlarda belirlenebildiğinden, plantasyon kurulumunda 

bilinmeyen ve istenmeyen cinsiyetli bitkilerin yetişmesine meydan verilebilmektedir. Bu 

nedenle Defne’nin tohumla üretimdeki sorunları bertaraf etmek adına çelik yoluyla çoğaltma 

yöntemi uygulama çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında en uygun zamanda çeliklerin 

alınarak bitki büyümede kullanılan düzenleyici maddelerin dozları belirlenmiş ve böylelikle 

daha güvenli bir metot uygulaması hedeflenmiştir(Sarb, 2012). 

Çelik metodu ile çoğaltma işlemlerinde başarılı köklenmenin sağlanabilmesi anlamında, alınan 

dokuların su muhteviyat miktarının yeterlilik seviyesi çok önemlidir. Susuz olan veya susuz 

kalan doku nedeniyle, bitkinin değişik stres şartlarına maruz kalarak iç denge ve fizyolojisinin 

deformesine yol açmak suretiyle gelecek aşamalarda hayatını kaybetmesine sebep 

olmaktadır(Hartmann ve ark., 1997). 

Köklenme aktivitesi zor olan ağaçların çelikleri ile kolay olan türlere ait çeliklerin muhteviyat 

bakımından incelemesi yapıldığında, zor köklenme yapan türlerin büyümede itici kuvvet olan 

teşvik edicilere daha az oranda sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu çeliklerin de genellikle genç 

dönemlerdeki ağaçlardakinin yaşlı ağaçlara göre daha yüksek olduğu ve C/N oranının da kolay 

köklenme yapan ağaçlarda yine daha yüksek olduğu belirlenmiştir(İktüeren ve ark., 1973). Bu  
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anlamda; köklenmesi zor olan defne çeliklerinin yardımcı besin molekülleri anlamında eksik 

seviyede ya da köklenmeleri sınırlayan büyüme düzenleyicilerininse fazla seviyede olduğu ileri 

sürülen tezler arasındadır. Bahsedilen iç sınırlayıcı elemanların fazlalığı nedeniyle köklenme 

oluşumunda baskılanmaların olduğuna yönelik değerlendirmeler de söz konusudur.(Naqvi ve 

ark., 2002). 

Fotosentez yapabilmesi amacıyla üzerinde yaprak bulunan çoğaltım çeliklerinin, köklenme  

aktivitesinde oldukça etkin olduğu görülmüştür. Bunun aksine, yapraklarından arındırılmış bir 

çelikte ise köklenme işleminin sınırlandığı gözlemlenmiştir(Hartmann ve ark., 1997). 

Çeliklerin elde edildiği anacın yaşı ile köklenme oranı ters orantılıdır. Ancak çelik usulüyle 

üretilen klon bireyler yeniden çelik üretimine konu edildiğinde yaş faktörünün bu kez köklenme 

aktivitesine yönelik etkinlik gösteremeyeceği bildirilmektedir(Kramer ve Kozlowski, 1960). 

Katma değeri olan bir ürüne sahip olduğu göz önüne alındığında tarımsal alanlarda da artık 

Defne’ye ait plantasyon sahalarının oluşturulmaya başladığını görülmektedir. Fakat Defne’nin 

fidan üretimine yönelik yapılan çalışma sayılarının hayli az olduğu bilinmektedir. Defne 

bitkisinin üretimi, tohum ekiminden ya da vejetatif yolla çoğaltma metotlarıyla 

gerçekleştirilmektedir(Parlak, 2007). Çelikle üretim metodu, vejetatif çoğaltma metotlarından 

birisi olup bu yöntemle çok sayıda meyve türleri çoğaltılmaktadır. Bu yöntemde; anaç bitkiye 

ait canlı parçaları(sürgün vs.) alınarak köklendirilme işlemi yapılmakta ve genetik anlamda 

anaçla eş özelliklerde bireyler meydana gelmektedir(Parlak, 2008) 

Defne fidanı üretiminde çelik yoluyla çoğaltım düşünüldüğünde, bitki büyüme 

düzenleyicilerinin yanı sıra köklenmelerin sağlanacağı ortam da oldukça önem arz 

etmektedir(Sarb, 2012). Bu doğrultuda, standart bir köklendirme ortamı; hava sirkülasyonunun 

düzgün, su tutma kapasitesinin yüksek,  drenajı iyi, hastalığa sebebiyet veren faktörlerden 

arındırılmış olmalıdır. Dolayısıyla; 18-25 °C arası sıcaklık,  % 15-45 oranlar arası hava 

boşlukları ve  % 20-60 arasındaki oranlarda drenaj edilmiş su tutuma kapasitesine sahip 

ortamlarda iyi şekilde köklendirme gerçekleştirilebilir(Hartmann ve ark., 1997). 

Arzu edilen standartlara sahip bir büyüme ortamı; zorlanmadan bulunabilen ve maliyeti düşük, 

homojen şartları taşıyan, yabancı ot barındırmayan, hasta edici zararlılardan arındırılmış, 

yapılacak strelize çalışması sonrasında biyolojik ve kimyasal özelliklerini kaybetmeyecek, 

çözünebilir miktarda tuz ile yeterli düzeyde katyon değişim kapasitesine sahip, faydalı su oranı 

ile suyu tutma kapasitesinin yeterli olması, hava sirkülasyonu ile drenaj sisteminin sağlıklı 

olması gibi özellikleri haiz olması şarttır(Kulabaş ve Sayman, 1998). 
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4.1. Defne Bitkisini İn Vitro Koşullarda Çoğaltma 

Mikro çoğaltım, bitkilerin in vitro(laboratuvar) şartlarında çoğaltılması faaliyetidir. Mikro 

çoğaltım; generatif çoğaltım tekniği(eksplant halinde döllenmeyle oluşan bir hücre, doku, organ 

ya da kısımları (zigot, embriyo, tohum vs.) kullanılırsa) ve vegetatif çoğaltım tekniği (somatik 

hücre, doku ya da organlar(sürgün ucu, tomurcuk, yaprak, kök, yumru, soğan v.s.) kullanılırsa) 

olarak iki başlıkta toplanabilir. Yani mikro çoğaltım, doku kültürü teknikleri ile gerçekleştirilen 

bir çoğaltma yöntemidir. 

Mikro çoğaltım hedefiyle kullanılan başlıca doku kültürü teknikleri, sürgün ucu kültürü, 

tomurcuk kültürü, kök kültürü, somatik embriyogenesis, mikro aşılama, embriyo kültürü, 

tohum kültürüdür. Virüsten temizlenmiş bitki çoğaltımlarında meristem kültürü ve mikro 

aşılama gibi doku kültürü tekniklerinden de faydalanılmaktadır. Ayrıca bazı özel amaçlar (ıslah 

vb.) için hücre kültürü ve kallus kültürü gibi diğer yöntemler de kullanılabilmektedir(Anonim, 

2022). 

Günümüz koşullarında in vivo yönteminde çimlenme problemine konu olan çok sayıda odunsu 

bitkide dormansi halinin kırılarak daha üst oranlarda bir çimlenme ve homojen bir bitki çıkışı 

meydana gelmesi için in vitro faaliyetler yürütülmektedir. Ülkemizde de bu amaçla daha çok 

şeftali anacı, zeytin, incir, fındık, sakız ağacı gibi farklı odunsu türlerin yanı sıra defne 

bitkisinde in vitro koşullarda değişik eksplantlar ve değişik temel besin ortamı ve bitki büyüme 

düzenleyici kombinasyonları kullanılarak in vitro çimlendirme ve mikroçoğaltım çalışmaları 

sürüdürülmektedir(Sheida, 2018). 

Türkiyede doğal olarak yayılış gösteren ve ticari açıdan büyük öneme sahip olan defne (Laurus 

nobilis L.) bitkisinde ilk önce flow sitometri analiz yöntemiyle çekirdek DNA içeriğinin analizi 

yapılmış ve 58 fidenin 43 tanesi dişi, 16 tanesi ise erkek olarak belirlenmiştir. İkinci aşamada 

in vitro şartlarda çimlenen erkek ve dişi fidelerden alınan aksiller tomurcuk ve yan tomurcuk 

eksplantları BAP, NAA ve GA3’ün farklı kombinasyonlarını içeren ortamlara aktarılarak 42 

gün sonra sürgün gelişim verileri toplanmıştır. Yapılan mikroçoğaltım deneme sonuçlarına göre 

en iyi sürgün gelişimi dişi bitkilerde ortalama 7.3 ve erkek bitkilerde ise ortalama 8 adet olmak 

üzere 1.5 mg/L BAP + 1 mg/L NAA + 0.2 mg/L GA3 içeren besin ortamından elde edilmiştir. 

Elde edilen erkek ve dişi sürgünler farklı dozlarda IBA içeren besin ortamlarına aktarılmış ve 

en yüksek köklenmenin (5 adet sürgün) 1 mg/L IBA içeren besin ortamından elde edildiği 

gözlemlenmiştir(Sheida, 2018). 
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Akdeniz Defnesi üzerine Parmak (2019) tarafından yapılan başka bir çalışmadaysa in vitro 

mikroçoğaltım uygulamadan in vitro şartlarında fidan üretimi yapılmıştır. in vitro(Laboratuvar) 

ortamda çimlendirilme çalışması kapsamında kabuğu soyulmuş defne tohumları kullanılmıştır.  

Sterilizasyonu sağlanan tohum çimlendirme denemelerinde en iyi çimlenme oranı (%71,6) %80 

NaOCl konsantrasyonunda sterilizasyonu sağlanan tohumlardan elde edildiği bildirilmiştir. 

Yan sürgün gelişmesi sağlanması amacıyla, çimlenmesini tamamlayan tohumlardan çıkmış 

olan ilk(Tepe) sürgünleri kesilmiştir(Parmak, 2019). 

Araştırmanın sonunda laboratuvar ortamında geliştirilen ve kökleri oluşan defne bitkisine ait 

fidanların dış şartlara aktarımı başarılı olarak gerçekleştirilmiştir. Yan ve tepe sürgünlerine 

yönelik sürdürülen in vitro çalışmasıyla daha hızlı ve basit olarak defne fidanı yetiştirildiği 

gözlemlendiği belirtilmiştir. Netice itibarıyla araştırmacı yaptığı bu çalışmayla in vitro ortamda 

fidan yetiştirmenin Defnesi bitkisinin in vitro mikro çoğaltım ve in vivo çelik yöntemlerine 

göre daha avantaj sağlayacağını belirlemiştir(Parmak, 2019). 

4.2. Mikro Çoğaltımın Avantajları 

Defne gibi ekolojik ve ekonomik değeri büyük olan bir türün mikro çoğaltım yöntemi ile 

üretimindeki, avantaj ve dezavantajları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

1- Birbirinden bağımsız ve ayrı olan klonlardan toplu üretim yapılarak çoğaltılmasında etkilidir. 

2- Bitkiye yönelik ortaya çıkan çimlenme durumu zorluklarını bu yöntemle ortadan kaldırılma 

şansı yüksektir. Ayrıca gerçekleşen çimlenme işleminden sonra ortaya çıkabilecek köklenme 

problemlerinden dolayı çoğaltılmakta zorlanılan bireylerin üretimine olanak sağlamaktadır. 

3- Hastalığa neden olan her türlü organizma ve maddelerden arındırılmış çoğaltımın 

sağlanması. 

4- Hibrit tohum üretimi için ebeveyn bitkilerin klonal çoğaltımının sağlanması. 

5- Yıl boyunca anaç vb. üretimin kolaylıkla sağlanabilir olması. 

6- Genetik kaynakların korunmasının sağlanamsı(Anonim, 2022). 

4.3. Mikro Çoğaltımın Dezavantajları 

1- Masraf bakımından yüksek olması önemli dezavantaj oluşturmaktadır. 

2- Bilgi ve teknik uygulama bakından yüksek gereksinime ihtiyaç duyulmaktadır. 

3- Emek-Yoğun bir faaliyet olması. 

4- Özellikle besin ortamlarının büyümeyi düzenleyici madde bileşimi ve konsantrasyonuna 

bağlı olarak zaman içerisinde genetik yapıda ortaya çıkabilecek değişimler söz konusu 

olabilmektedir(Anonim, 2022). 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Defne, gerek tohum ve gerekse çelik yoluyla üretimler neticesinde uzun süreler içerisinde 

köklenebilen yapısına sahiptir. Diğer türlerle kıyaslandığında Defne’nin çelik yoluyla 

çoğaltımındaki beklenme süresi daha uzundur. Bitkide adventif olarak oluşan kökler göz ününe 

alındığında, doku kültürüne üretim bakımından dünyada yapılan araştırmaların, bitkiye yönelik 

klonal çoğaltmada henüz etkin olmadığını göstermiştir(Boza ve Altun 2012). 

Defne bitkisinin üretim tekniklerine yönelik araştırmaların derlendiği bu makale bizlere, 

bitkinin tohum veya vejetatif üretim metodu olan çelikle üretim faaliyetleri üzerine çeşitli 

araştırma ve deneme çalışmalarının yapıldığını göstermiştir. Yapılan çalışmalar irdelendiğinde 

popülaritesi her geçen gün artma eğilimindeki Defne’nin yenilikçi anlayışla geliştirilen üretim 

metotlarına da olumlu cevap vermiş olduğu anlaşılmaktadır.  

Parmak (2019) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Defne bitkisinin fidanını geliştirme 

amacıyla gerçekleştirilen in vitro koşulları ile çoğaltımın diğer usullere göre oldukça kısa 

zamanda ve istenilen başarıda sonuçlandığı ortaya konmuştur. Köklendirme kadar önemli bir 

konunun da bu metotla köklendirilen defne fidanlarının dış ortam şartlarına adaptasyon olduğu 

belirtilmiştir. Bu anlamda bilhassa nemlilik kontrollerinin düzenli ve iyi olarak yapılması 

halinde in vitro koşullarda gelişen defnelerin dışarıya aktarılmasındaki süreçte yaşanan 

adaptasyonda her hangi bir problemin yaşanmayacağı bildirilmiştir. 

Yenilikçi üretim yaklaşımlarının yanında elbette geleneksel usul çoğaltmalar da göz ardı 

edilmeksizin sürdürülmelidir. Kısaca, tohumla üretim metot çalışmalarına da devam 

edilmelidir. Bu doğrultuda, Defne fidanını tohumdan yetiştirme faaliyetlerine yönelik 

Parlak(2007) tarafından yapılan bir çalışmada; kullanışlılık yönünden harç karışımlarından; 

hacim olarak; 1 ölçek küçükbaş hayvan(koyun) gübresi, 2 ölçek orman toprağı, 2 ölçek kum ile 

5 ölçek turba ihtiva eden karışımın “iyi” kalitede sınıfa haiz maksimum yükseklikteki değere 

sahip olduğu belirlenmiştir. 

Parlak(2007), aynı çalışmada; köklenme oranlarının yüksek seviyelerde olmasına yönelik çelik 

yöntemiyle üretimi için alınan çeliklerde 30 Temmuz ve 30 Eylül gibi iki ayrı zamanın tercih 

edilmesini belirtmiştir. 30 Temmuz tarihinde alınmış olan çeliklerin köklenme oranlarının 

yalnızca kum ortamında yüksek çıkmasına karşın, 30 Eylülde tarihindeki çeliklerdeyse bütün 

ortamlarda yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sebepten dolayı köklenme oranları ve kök 

miktarları açısından yapılmış istatistiksel analizler de göz önüne alınarak, 30 Eylül tarihine 

çelik alımı bakımından öncelik verilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. 
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Yapılan çalışmalardan hareketle; bu doğrultuda yapılacak yeni araştırmalarda bitkinin 

fizyolojisine yönelik çalışmalara ayrıca ehemmiyet gösterilmelidir. Defne’nin hormonsal 

aktivite ve seviyelerinin zamanla nasıl değiştiği ve bu bağın köklenme aktivitesiyle ilişkileri 

araştırmalıdır. Köklenme faaliyetinde, cinsiyet farklılıkları ile cinsiyetlerin hormon seviyeleri 

üzerinde oluşturduğu etkiler araştırmalı ve daha kolay köklenebilen klon örnekleri 

belirlenmelidir(Sarb, 2012). 

Fidan Yetiştirmeye yönelik kullanılmakta olan ortamların, artık daha çevreci olması ve doğal 

yıpratmalara mahal vermemesi oldukça önemsenen konuların başlangıcı olarak görülmektedir. 

Bu doğrultuda İngiltere başta olmak üzere kimi Avrupa ülkelerinde torf’un kullanımına 

sınırlama getirilmesi için hukuki düzenlemelerin yapıldığı bilinmektedir(Kösa ve Karagüzel, 

2012). Burada çevre hassasiyeti olan, sürdürülebilir nitelikte ve temini kolay durumdaki 

alternatif yetiştirme ortamlarının önemini ortaya çıkarmaktadır(Çetiner ve Zencirkıran, 2020). 

Yetişme sorunlarının çözümü noktasında fidanlık ortamlarındaki yetiştirme tekniklerinin çeşitli 

yönlerden irdelenerek, ortaya çıkacak sonuçlara göre; defne bitkisinin piyasa arz ve talep 

dengesi gözetilmiş miktarda ve en az maliyette üretimi sağlanabilecektir. Elbette Fidanların 

yetiştirilmesinde kullanılmakta olan fidan tüplerindeki karışım malzemeleri, defne türünün 

yapısında oldukça etkili olmaktadır.  

Bu derleme çalışması neticesinde; Defne bitkisini çoğaltmada in vitro yani mikro çoğaltım 

yönteminin, direkt tohumdan(generatif) ya da doku kültürüyle çelikten(vegetatif) üretim 

yöntemleri içerisinde en hızlı ve kesin sonuca ulaşmayı sağlayacak yöntem olduğu 

anlaşılmıştır. Bu nedenle çoğaltma işlemlerin yönelik olabildiğince ucuza mal ederek ekolojik 

olarak kısa ve kolay yollar tercih edilecek şekildeki üretim yöntemlerine ağırlık verilmelidir.  

Gerek in vitro ve gerekse diğer çoğaltım yöntemleri(Fidanlık ortamlarında tohumdan ya da 

çelikten üretim) ile defnenin yarı kurak alanlara tolerans kat sayısı ne kadar yükseltilirse bu 

alanlara dikimi yapıldığında yaşam şansı da o kadar arttırılmış olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu doğrultuda; Ülkemizin belirli bir kesiminin geçim kaynağı arasında yer alan ve ekonomik 

katkıları önemsenmesi gereken defne üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 

ülkemiz ikim koşullarının tamamı düşünülerek defne yetiştiriciliği konusunda yapılacak 

çalışmalar, ekonomik ve ekolojik anlamda hayati önem arz etmekte olduğu değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

İlk yardım, günlük hayat içerisinde karşılaşılan herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda 

ihtiyaç duyan kimseye sağlık profesyonelleri tarafından tıbbi tedavi yapılmadan önce o sırada, 

kaza yerinde, elde bulunan imkanlarla yapılan geçici tıbbi müdahaledir. İlk yardım eğitimleri 

her aşamada verilmesi gereken yaşamsal eğitimlerden birisidir. Bu açıdan sağlık 

personellerinden biri olan fizyoterapistlerin de bu eğitimi alması kaçınılmazdır. Çalışmamızın 

amacı, fizyoterapistlerin almış oldukları teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitim düzeylerinin 

etkinliğinin ve yeterlilik algılarının belirlenmesidir. Kesitsel tipte tasarlanan bu çalışmanın veri 

toplama süreci 1 Mart - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve veriler Google 

Forms üzerinden hazırlanan çevrimiçi bir anket yardımı ile elde edildi. Katılımcılara sunulan 

anketin içeriğini demografik bilgilere ek olarak aldıkları ilk yardım eğitimlerine dair 

sorgulamalar ve 26 adet ilk yardıma ilişkin temel bilgiyi ölçen ifade oluşturmaktaydı. 

Çalışmaya yaş ortalaması 31,40±7,12 yıl olan 51 kadın (% 68), 24 erkek (%32) toplam 75 

fizyoterapist katıldı. Katılımcıların %84’ü (n=63) fizyoterapist olarak aktif çalışmaktaydı ve 

meslekte çalıştıkları süre ortalaması 8,83±7,81 yıldı. Katılımcıların %69,3’ü (n=52) ilk yardım 

eğitimlerini lisans eğitimi süresi içerisinde aldıklarını belirtti. 26 ifadelik anketin sonuçları 

incelendiğinde katılımcıların toplam doğru ve yanlış sayılarının ortalamaları sırasıyla 

19,48±2,27 ve 6,52±2,27 bulundu. Katılımcıların %48’inin (n=36) bu anketteki toplam doğru 

sayısının ortalama doğru sayısının altında kaldığı bulundu. Katılımcıların  %81,3’ü (n=61) daha 

önce hiç ilk yardım uygulamadıklarını belirtirken, ilk yardım uygulayabilme konusundaki 

yeterliliğine ilişkin yapılan sorgulamada ise 65 kişi (%86,7) kendini bu konuda yeterli 

görmediğini bildirdi. Çalışmamız sonucunda fizyoterapistlerin özellikle bir sağlık profesyoneli 

olarak aldıkları ilk yardım eğitimlerini ve kendilerini yeterli bulmadıkları tespit edildi. 

Çalışmaya katılan fizyoterapistlerin yaklaşık yarısının ilk yardım bilgi düzeylerini 

değerlendirmek için hazırlanan anket sonuçlarında ortalama puan altında kaldığı bulundu. 

Sağlık hizmetlerinin önemli yapı taşlarından olan fizyoterapistlerin ilk yardım eğitimlerine 

yönelik yapılacak düzenlemelerin bu alandaki sorunların giderilmesine yardımcı olacağını 

düşünmekteyiz. Ayrıca yaptığımız bu çalışmanın alanında yapılacak diğer çalışmalara örnek 

olacağı ve literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapist, ilk yardım, sağlık, müdahale. 
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EXAMINATION OF PHYSIOTHERAPIST'S FIRST AID KNOWLEDGE: PILOT 

STUDY 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

First aid is the temporary medical intervention performed at the scene of the accident, with the 

resources at hand, before medical treatment is given to the person in need in case of any accident 

or illness encountered in daily life. First aid training is one of the vital trainings that should be 

given at every stage. In this respect, it is inevitable for physiotherapists, one of the health 

personnel, to receive this training. The aim of our study is to determine the effectiveness of 

physiotherapists' theoretical and applied first aid education levels and their perceptions of 

competence. The data collection process of this cross-sectional study was carried out between 

March 1 and April 10, 2022 and the data were obtained with the help of an online questionnaire 

prepared via Google Forms. In addition to demographic information, the questionnaire 

presented to the participants consisted of inquiries about the first aid training they received and 

26 statements measuring basic knowledge about first aid. A total of 75 physiotherapists, 51 

women (68%) and 24 men (32%), with a mean age of 31.40±7.12 years, participated in the 

study. 84% (n=63) of the participants were actively working as physiotherapists and the average 

time they worked in the profession was 8.83±7.81 years. 69.3% (n=52) of the participants stated 

that they received their first aid training during their undergraduate education. When the results 

of the 26-item questionnaire were examined, the averages of the total number of correct and 

incorrect participants were found to be 19.48±2.27 and 6.52±2.27, respectively. It was found 

that the total number of correct answers in this questionnaire was below the average correct 

number of 48% (n=36) of the participants. While 81.3% (n=61) of the participants stated that 

they had never applied first aid before, 65 people (86.7%) reported that they did not consider 

themselves sufficient in this regard in the questioning regarding their adequacy in applying first 

aid. As a result of our study, it was determined that the physiotherapists did not find the first 

aid training they received as a health professional and they did not find themselves sufficient. 

It was found that approximately half of the physiotherapists participating in the study had a 

score below the average in the questionnaire prepared to evaluate their first aid knowledge level. 

We think that the arrangements to be made for the first aid training of physiotherapists, who are 

one of the important building blocks of health services, will help to eliminate the problems in 

this area. In addition, we think that this study will set an example for other studies in the field 

and contribute to the literature. 

 

Key words: Physiotherapist, first aid, health, intervention. 
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1.GİRİŞ 

İlk yardım, herhangi bir hastalık veya yaralanma durumunda, genellikle meslekten olmayan bir 

kişi tarafından, hasta veya yaralıya, kesin tıbbi tedaviye erişilene kadar veya hastalık veya 

yaralanma tedavi edilene kadar yapılan tıbbi müdahaledir (1). Bu tanım çerçevesinde ilk 

yardımın amaçları hasta/ yaralının yaşamının devamlılığının sağlanması, durumun daha kötüye 

gitmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır (2). Genellikle sağlık profesyoneli olmayan 

kişiler tarafından kişinin minimum ekipmanla gerçekleştirmek üzere eğitilebileceği basit, bazen 

hayat kurtaran tıbbi uygulamalar dizisinden oluşur (3). Yapılan çalışmalar kaza sonrası 

meydana gelen ölümlerin %38’inin kaza yerinde yapılabilecek doğru müdahaleler ile 

önlenebileceğini özellikle de ilk 5 dakika içerisinde yapılan müdahalelerin kritik önemi 

olduğunu göstermiştir (4-6). 

İlk yardım uygulamaları gerektiren durumlar günlük hayatta, evde, iş yaşantısında, sokakta vb. 

her yerde ve her an meydana gelebileceği için ilk yardım bilgisine sahip olmak da büyük önem 

taşımaktadır. Çevrede de ilk yardımın nasıl uygulanacağını bilen ve bu konuda yeterli olan 

kişilerin bulunması hayat kurtarıcı kritik müdahalelerin yapılabilmesi için önemlidir. Bu 

kapsamda toplumda her bireyin ilk yardım uygulamalarını öğrenme sorumluluğu 

bulunmaktadır (7). Özellikle de sağlık hizmetlerinde çalışan bireylerin etkin ilk yardım eğitimi 

almaları ve uygulayabilecek yeterlilikte olmaları gerekmektedir (8).  

Meslek yaşamları süresince riskli hasta gruplarıyla uzun süreler çalışan fizyoterapistler de 

tedavi seansları sırasında ilk yardım gerektirebilecek istenmeyen durumlar ile karşılaşabilir. 

Bunların dışında günlük hayatlarında da tüm bireylerin karşılaşabileceği kaza/yaralanmalar 

olabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı fizyoterapistler için ilk yardım bilgisine sahip olmak ve 

uygulayabilecek öz yeterlilikte olmak büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, 

fizyoterapistlerin almış oldukları teorik ve uygulamalı ilk yardım eğitim düzeylerinin 

etkinliğinin ve yeterlilik algılarının belirlenmesidir. 

 

2.GEREÇ VE YÖNTEM 

Kesitsel tipte tasarlanan bu çalışmanın veri toplama süreci 1 Mart-10 Nisan 2022 tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. Veriler Google Forms üzerinden hazırlanan çevrimiçi bir anket 

yardımı ile elde edildi. Çalışmanın etik kurul onayı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Etik Kurulu tarafından 07.02.2022 tarihinde, 01 karar numarası ile alındı. ankete 

başlamadan önce katılımcıların çalışmaya gönüllü katılım sağladıklarını ifade eden bir 

maddeye yer verilerek çalışma için gönüllü olanların çalışmaya devam etmeleri istendi.  
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Çalışmaya katılan fizyoterapistlerin demografik bilgilerine ek olarak, fizyoterapist olarak 

çalıştıkları süre ve kurumlar, ilk yardım eğitimlerine ilişkin bilgiler sorgulandı. Bununla birlikte 

ilgili literatürden (9-11) faydalanarak oluşturulan, ilk yardım bilgisini değerlendirmeye yönelik 

26 ifadenin “Doğru” ve “Yanlış” şeklinde yanıtlanması istendi. Katılımcıların verdiği her doğru 

yanıt için “1” puan, her yanlış yanıt için “0” puan verildi. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Verilerin analizinde SPSS 26.0 istatistik programı kullanıldı. Sayısal değişkenlerin analizinde 

normal dağlıma uyan veriler iiçin ortalama ± SD, normal dağılıma uymayan veriler için ortança 

ve çeyrekler arası genişlik kullanıldı. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak özetlendi. 

 

3.BULGULAR 

Çalışmaya yaşları ortalaması 31,40±7,12 yıl (en az 23, en fazla 54) olan 51 kadın (%68), 24 

erkek (%32) toplam 75 fizyoterapist katıldı. Katılımcıların %84’ü (n=63) aktif çalışmaktaydı 

ve meslekte çalıştıkları süre ortalaması 8,83±7,81 yıl idi. Katılımcıların %14,7’si (n=11) 

çalışmamaktaydı, %16’sı (n=12) hastane/tıp merkezlerinde, %9,3’ü (n=7) özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezlerinde, %41,3’ü (n=31) üniversitede (akademisyen), %8’i (n=6) özel 

klinik/sağlıklı yaşam merkezlerinde, %2,7’si (n=2) spor kulüplerinde, %1,3’ü (n=1) bakanlığa 

bağlı kuruluşlarda, %5,3’ü (n=4) özel hastalar ile çalışmaktaydı ve %1,3’ü (n=1) ise emekliydi. 

Katılımcıların ilk yardım eğitimleri aldıkları dönemler ve eğitimlerin içeriğine ilişkin veriler 

Tablo 1’de gösterildi. 
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Tablo 1. Katılımcıların ilk yardım eğitimlerine ilişkin bilgiler. 

 N (%) 

Ailede başka sağlık personeli var mı? 

Evet                                                                                                                                          

Hayır 

 

24 (32) 

51 (68) 

Lisans eğitiminiz öncesinde ilk yardım eğitimi aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

21 (28) 

54 (72) 

Lisans eğitiminiz öncesinde ilk yardım eğitimi aldıysanız bu eğitimin içeriği 

nasıldı? 

Teorik 

Pratik 

Teorik ve pratik eşit oranda 

 

 

17 (81) 

0 (0) 

4 (19) 

Lisans eğitiminiz sırasında ilk yardım eğitimi aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

52 (69,3) 

23 (30,7) 

Lisans eğitiminiz sırasında ilk yardım eğitimi aldıysanız bu eğitimin içeriği 

nasıldı? 

Teorik                                                                                                                               

Pratik 

Teorik ve pratik eşit oranda 

 

25 (48,1) 

1 (1,9) 

26 (50) 

Lisans eğitiminiz sonrasında ilk yardım eğitimi aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

23 (30,7) 

52 (69,3) 

Lisans eğitiminiz sonrasında ilk yardım eğitimi aldıysanız bu eğitimin içeriği 

nasıldı? 

Teorik 

Pratik 

Teorik ve pratik eşit oranda                                                                                          

 

 

11 (47,89 

1 (4,3) 

11 (47,8) 

Okul dışında herhangi bir kurumdan ilk yardım eğitimi aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

 

24 (32) 

51 (68) 

Okul dışında herhangi bir kurumdan ilk yardım eğitimi aldıysanız bunu hangi 

kurumdan aldınız? 

Sürücü kursu 

Hastane 

Kızılay 

Halk eğitim merkezi 

Sağlık bakanlığı 

Eğitici kurs kapsamı içerisinde  

 

 

10 (41,7) 

6 (25) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

3 (12,5) 

3 (12,5) 

Aldığınız bu eğitimin içeriği nasıldı? 

Teorik 

Pratik 

Teorik ve pratik eşit oranda 

 

8 (33,3) 

1 (4,2) 

15 (62,5) 

 

Katılımcıların %18,7’si (n=14) daha önce ilk yardım uygulama tecrübesine sahip olduklarını 

belirtirken, %81,3’ü (n=61) daha önce hiç ilk yardım uygulamadıklarını belirtti. Katılımcıların 

ilk yardım uygulayabilme konusundaki yeterliliğine ilişkin yapılan sorgulamada ise 10 (%13,3) 

kişi “evet” yanıtını verirken, 65 kişi (%86,7) “hayır” yanıtını verdi (Şekil 1). 
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Şekil 1. Katılımcıların ilk yardım uygulayabilme konusundaki yeterliliğine ilişkin sorgulamaya verdikleri 

yanıtlar. 

 

Katılımcıların ilk yardım bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmış 26 ifadelik 

anketten elde edilen toplam doğru cevap sayılarının ortalaması 19,48±2,27 iken toplam yanlış 

cevap sayılarının ortalaması 6,52±2,27 idi. Katılımcıların %48’inin (n=36) toplam doğru 

sayısının ortalama doğru sayısının altında kaldığı bulundu. 

Katılımcıların cinsiyet ve çalıştıkları alanlar bazında toplam doğru ve yanlış cevaplarına ilişkin 

veriler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyet ve çalıştıkları alanlar bazında toplam doğru ve yanlış cevaplarına 

ilişkin veriler. 

Değişkenler Toplam doğru sayısı Toplam yanlış sayısı 

Medyan Minimum-Maksimum Medyan Minimum Maksimum 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

 

19 

20 

 

14 

14 

 

25 

23 

 

7 

6 

 

1 

3 

 

12 

12 

Çalışılan alanlar 

Çalışmıyor 

Hastane/tıp merkezi 

Özel eğitim ve 

rehabilitasyon merkezi 

Üniversite(akademisyen) 

Özel klinik/sağlıklı 

yaşam merkezi 

Spor kulüpleri 

Özel hasta/ev hastaları 

 

20 

18 

21 

 

18 

21 

 

21,5 

18,5 

 

16 

14 

20 

 

16 

19 

 

20 

14 

 

22 

21 

24 

 

25 

23 

 

23 

22 

 

6 

7,5 

5 

 

8 

5 

 

4,5 

7,5 

 

4 

5 

2 

 

1 

3 

 

3 

4 

 

 

10 

12 

6 

 

10 

7 

 

6 

12 
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İlk yardım bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla katılımcıların yanıtladığı 26 ifadelik anketin 

sonuçları incelendiğinde,“Kırık durumunda, kırık kemiğin uçları dışarı çıkmışsa içeriye doğru 

itilmelidir” ifadesine katılımcıların tamamının (n=75, %100) doğru yanıt olan “yanlış” cevabını 

vermeleri ile en fazla doğru yanıt sayısına sahip olan ifade olduğu belirlendi. Doğru yanıtı 

“yanlış” olan “Heimlich Manevrası hava yolu kısmi tıkanmalarında yapılır” ifadesinin ise 

katılımcıların en fazla yanlış yanıtladıkları ifade olduğu bulundu (n=63, %84) (Tablo 3). 

 

Tablo 3. İlk yardım bilgi düzeyini değerlendirmeye yönelik hazırlanmış ifadelere doğru ve yanlış 

yanıt verenlerin sayıları. 

 Toplam doğru yanıt 

sayısı 

N (%) 

Toplam yanlış cevap sayısı 

N (%) 

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak ilk 

yardımın öncelikli amaçlarındandır (D). 

72 (96) 3 (4) 

İlk yardım sadece sağlık eğitimi almış 

kişiler tarafından yapılmalıdır (Y). 

54 (72) 21 (28) 

İlk yardım eldeki mevcut araç gereçlerle 

yapılır (D). 

67(89,3) 8(10,7) 

İlk yardımın temel uygulamalarından 

biri de tedavidir (Y). 

70 (93,3) 5 (6,7) 

Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde 

doğru sıralama: “Bilinç kontrolü-Bak, 

dinle, hisset- dolaşım- solunum”dur (Y). 

17 (22,8) 58 (77,3) 

İlk yardımda hasta ya da yaralıya 

yapılacak ilk işlem bilinç kontrolüdür 

(D). 

68 (90,7) 7 (9,3) 

Bilinci kapalı birinin solunumunu 

değerlendirmek için "Bak – Dinle – 

Hisset" yöntemi uygulanmalıdır (D). 

68 (90,7) 7(9,3) 

Temel yaşam desteği 30 göğüs basısı- 2 

yapay solunum olacak şekilde yapılır 

(D). 

66 (88) 9 (12) 

Kalp masajı sternum’un 1/3 üst kısmına 

uygulanır (Y). 

32 (42,7) 43(53,3) 

Bebeklerde kalp basısı iki meme başının 

altındaki orta hatta yapılır (D). 

66(88) 9 (12) 

Kalp krizi geçirmekte olan bilinci açık 

yaralıya sırtüstü pozisyon verilir (Y). 

43 (57,3) 32 (42,7) 

Burun kanamasında baş dik pozisyonda 

tutulur ve burun köküne baskı yapılır 

(Y). 

26 (34,7) 49 (65,3) 

Kesik ve fışkırır tarzda kanama 

atardamar kanamasıdır (D). 

73 (97.3) 2 (2.7) 

Kanamalı yaralanma durumunda ilk 

olarak yara yerine doğrudan bası 

uygulanmalıdır (D). 

56 (74,7) 19 (25,3) 

Kırık durumunda, kırık kemiğin uçları 

dışarı çıkmışsa içeriye doğru itilmelidir 

(Y). 

75 (100) 0 (0) 
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Kırıklarda ilk yardım uygulaması olarak 

eklemler içine alınacak şekilde tespit 

edilmeli (D). 

64 (85,3) 11 (14,7) 

Delici göğüs yaralanmalarında hastaya 

yarı oturur pozisyon verilir (D). 

47 (62,7) 28(37,3) 

Donmuş birine ilk yardım müdahalesi 

olarak sıcak içecekler verilir (Y). 

55 (73,3) 20(26,7) 

Epilepsi (Sara) nöbeti sırasında kişinin 

elleri ve kolları tutularak çevreye zarar 

vermesi engellenir (Y). 

48 (64) 27(36) 

Bilinci kapalı olan bir kişiye kendisine 

gelmesi için su içirilmelidir (Y). 

71(94,7) 4 (5,3) 

Asitli madde içen bir kişi hemen 

kusturulmalıdır (Y). 

59(78,7) 16 (21,3) 

Yemek yerken soluk borusuna yemek 

kaçan ve öksüren bir kişiye su içirilir 

(Y). 

71 (94,7) 4 (5,3) 

Uzuv kopması durumunda kopan parça 

buz dolu poşetin içinde taşınır (D). 

64 (85,3) 11 (14,7) 

Heimlich Manevrası hava yolu kısmi 

tıkanmalarında yapılır (Y). 

12 (16) 63 (84) 

Çamaşır suyu, deterjan benzeri temizlik 

malzemesi içen kişi derhal 

kusturulmalıdır (Y). 

49 (65,3) 26 (34,7) 

Sıcak su dökülmesi sonucu oluşan 

yanıklarda ilk olarak yaralı bölgenin 

üzerine buz uygulaması yapılmalıdır 

(Y). 

66(88) 9 (12) 

 

4.TARTIŞMA 

Çalışmamızın sonuçları, fizyoterapistlerin çoğunluğunun ilk yardım uygulayabilme 

konusundaki öz yeterliklerinin düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum fizyoterapistlerin 

çoğunluğunun lisans eğitimi sırasında aldıkları ilk yardım eğitim içeriğinin teorik ağırlıklı 

olması ve katılımcıların düşük bir oranda daha önce ilk yardım uygulama tecrübesine sahip 

olmasından kaynaklanabilir.     

Fizyoterapistlerin aldıkları ilk yardım eğitimlerine ilişkin sorgulamalarda aldıkları eğitimlerin 

içeriğinin büyük bölümünde pratik eğitimlerin oranı teorik eğitimlerden az ya da teorik 

eğitimler ile aynı düzeydeydi. Yapılan çalışmalar bilginin akılda kalıcılığı açısından pratik 

eğitimlerin teorik eğitimlere üstünlüğünü ifade etmiştir. Normal hayatta pratiğe aktarılmamış 

bilgilerin akılda uzun süre kalmasının da mümkün olmayacağı belirtilmiştir (12). 

Çalışmaya katılan fizyoterapistlerin ilk yardım bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla 

sunulmuş 26 ifadelik anketin sonuçlarına göre, fizyoterapistlerin yaklaşık yarısının toplam 

doğru sayısının ortalama doğru sayısının altında kaldığı bulundu. Bu sonuç önemlidir; çünkü 

fizyoterapistlerin bir sağlık profesyoneli olarak, sağlık kurumlarında riskli hasta gruplarıyla 

uzun süreler geçirmeleri, üst düzey ilk yardım bilgisine ve öz yeterliğe sahip olmayı zorunlu  
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kılmaktadır. Bu anket içerisinde,“Kırık durumunda, kırık kemiğin uçları dışarı çıkmışsa içeriye 

doğru itilmelidir” ifadesine katılımcıların tamamının doğru yanıt olan “yanlış” cevabını 

vermeleri ile en fazla doğru yanıt sayısına sahip olan ifade olduğu belirlendi. Doğru yanıtı 

“yanlış” olan “Heimlich Manevrası hava yolu kısmi tıkanmalarında yapılır” ifadesinin ise 

katılımcıların en fazla yanlış yanıtladıkları ifade olduğu bulundu. Bu sonucun önemli bir nedeni 

olarak fizyoterapistlerin meslek hayatları süresince daha çok kas-iskelet sistemi problemleri ile 

uğraşmaları ve hava yolu tıkanmaları gibi ciddi hayati tehlike arz eden durumlara karşı kişilerin 

uygulama yapmaya çekinmeleri, kendilerini uzak tutmaları ve bilgi eksikliklerini yeterince 

dikkate almamaları olabileceğini düşünmekteyiz. 2013 yılında Denizli’de okul öncesi 

öğretmenlerinin yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları konusundaki bilgi düzeylerini 

incelemek amacıyla yapılmış bir çalışmada; öğretmenlerin %63,3’ü hava yolundan yabancı 

cisim konusunda herhangi bir eğitim almadıklarını, %76,3’ü hava yolundan yabancı cisim 

konusunda bilgi düzeylerini yetersiz bulduklarını belirtmiştir (13).  

Bizim çalışmamızda fizyoterapistlerin ilk yardım bilgi düzeylerinin ve uygulayabilme öz 

yeterliliklerinin düşük olduğunu tespit edilmiştir. İlk yardım konusunda farklı meslek grupları 

ile yapılmış birçok çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ankara’daki okul öncesi 

öğretmenleri ile yapılmış bir çalışmada, katılımcıların % 83, 3'ü ilk yardım bilgilerini yeterli 

bulmadıklarını belirtmiştir (14). Benzer şekilde Isparta il merkezinde görev yapan öğretmenler 

ile yapılmış bir çalışmada da öğretmenlerin % 86.0’sı ilk yardım bilgi düzeylerini yeterli 

bulmadıklarını ve % 81.0’i ilk yardım konusunda eğitim almak istediğini belirtmiştir (15).  Bir 

başka çalışmada ise diş hekimleri ve eczacıların özellikle temel yaşam desteği bilgisi 

konusunda yeterli olmadıkları bulunmuştur (16). Ancak önemli bir sağlık profesyoneli olarak, 

fizyoterapistlerin bu konudaki yeterliliklerini inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu 

kapsamda alanında daha fazla örneklem sayıları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

5.SONUÇ 

Sonuç olarak, sağlık hizmetleri içerisinde önemli sorumlulukları bulunan fizyoterapistlerin ilk 

yardım bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olması önemlidir. Bu konuda yapılacak araştırmalar 

ile düzenli aralıklarla fizyoterapistlerin ilk yardım bilgi düzeyleri incelenmeli ve gerektiği 

durumlarda eğitimler verilmelidir. Düzenlenen bu eğitimlerin uzmanlar tarafından, uygulamalı 

eğitimlerle desteklenmesi ve sonunda eğitimlerin etkinliklerinin incelenmesi önemlidir. Bu 

amaçla ülke çapında yürütülebilecek kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.   
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ABSTRACT   

A technology has been developed for preparing thin YbTe films by vacuum-thermal 

evaporation from two independent sources of Yb and Te components and by discrete 

evaporation of a preliminarily synthesized YbTe  compound. As subatrate was used fused 

quartz, leucosapphire,  sitall, and single-crystall  silicon plate. The films have a cubic structure 

of the NaCl type with a lattice parameter a = 6.12 Å. In the temperature range 90–700 K, the 

temperature dependence of the electrical resistivity was measured and the band gap was 

determined; it is equal to 1.02 eV. The relative mechanical strength of the prepared films was 

studied by the abrasion method. It has been established that it depends on the method of film 

preparation and the coefficients of thermal expansion of the film material and the substrate.  

 

Keywords: film, vacuum-thermal evaporation, electrical resistance, relative  mechanical  

strength. 

  

1003

mailto:z.jabua@hotmail.com
mailto:kakogigineishvili@yahoo.com
mailto:tamazminashvili@gmail.com
mailto:%20ketevand@gmail.com


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

INTRODUCTION 

Compounds of rare earth elements (REE)    have long attracted the attention of researchers  due 

to their interesting electrical, optical, mechanical, and other properties [1]. This applies 

especially to thin films, since they are promising for use in microelectronics; secondly, the 

properties of films often differ from the properties of bulk materials and technology 

development, and the study of their physical properties is an interesting task both from a 

practical and theoretical point of view. Ytterbium telluride belongs to such poorly studied 

materials. There are no data in the scientific literature on the synthesis of films of this material 

and, accordingly, on the physical properties. 

The purpose of this work was to develop a technology for preparing YbTe thin films and to 

study their electrical and mechanical properties. 

Experimental  

Thin films of ytterbium monotelluride with a thickness of 0.7–1.5 μm, a length of 6 mm, and a 

width of 4 mm were prepared by the vacuum thermal evaporation of two independent Yb and 

Te sources and by the discrete vacuum thermal evaporation of a preliminarily synthesized bulk 

material of YbTe composition. Yb grade YbM-1 with the content of controlled impurities La 

0.03 at.%,  Er, Tm, Lu  with total content  0.1 at.%,  Fe 0.01 at.%,  Ca 0.01 at.%, Cu 0.01 at.%, 

Ta , Mo or Nb  with total content 0.02 at.% and    high-purity Te  with Te content   99.999 at.%. 

The synthesis of a bulk YbTe crystal was carried out by direct synthesis: the required amount 

of Yb and Te was placed in a preliminarily purified quartz ampoule, filled with high-purity 

argon, and synthesized at a temperature of 1120 K, after which homogenizing annealing was 

performed at 1000 K for 300 h. 

During the preparation of films by the method of evaporation from two independent sources of 

components, the residual pressure in the evaporation chamber was 10-6 Pa. The evaporation of 

Yb was carried out at a temperature of  ~ 1120 K,  the evaporation of  Te  at  ~ 930 K, the 

substrate temperature was ~1100 K. The distances from the evaporators of the components to 

the substrate were the same and amounted to ~60 mm, the slopes of the axes of the evaporators 

with respect to the normal of the substrate surface were also the same and equaled   ~250. The 

film deposition rate was in the range of  ~65–75 Å/s.  As  substrates,  we used  fused  silica, 

sitall, leicosappire  and  (111) - oriented  single-crystall  silica plates. Subtrate  had   the shape 

of a rectangular parallelepiped with dimensions of 10x5x1 mm. Before sputtering, the substrate 

was treated with a 20% NaOH solution, then washed with distilled water and   were  etched in    

 

1004



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

mixtures of 30%HCl + 60%HNO3  after which the substrate was bombarded with an electron 

beam in the sputtering chamber and kept at temperature ~ 950 – 1000 K. 

In the process of film deposition by discrete evaporation of a preliminarily synthesized material, 

the vacuum in the chamber was 10-6 Pa, YbTe was evaporated by an electron beam evaporator 

at a temperature of  ~3050K, the substrate temperature was ~1160K. Distance from the 

evaporator to the substrate was equal to ~80 mm. As is known, in the implementation of discrete 

evaporation, great importance in the preparation of films of a stoichiometric composition   had 

the optimal grain size of the evaporated material powder. As a result of numerous experiments, 

it has been established that the optimal grain diameter for YbTe is 0,02 – 0,08. mm. The 

deposition rate was ~80–88 Å/s. The thickness of the prepared films varied within 0.7-1.5 µm. 

The phase composition and structural  perfection  of the  films  were  determintd  by  X-ray  and  

electron      diffraction  techniques.  X-ray  diffraction patterns were collected   on a DRON-2 

diffractometer  (nickel – filtere CuKα, continius scan  mode  with a scan rate   of  4∙10-3 0/S) . 

Electron  diffraction  patterns  were  obtained  in  reflection  on a UEMV  100 K  electron  

diffraction  apparatus  at  an   accelerating  votage of (75-100) x103 V. The surface  of the films  

was  examined  using X–ray  mapping ( Camebax – Microbeam  system) Their  elemental 

composition  was determined  by  electron – probe X-ray microanalysis  using the Camebax-

Microbeam  and  PDP -11/73  computer. Auger  electron  spectroscopy  ( Riber  LAS-200 

spectrometer) was used  to obtain  composition-deft profiles  of the films. 

In the temperature range of 90 -700 K, the temperature dependence of the electrical resistivity 

was measured by the compensation method, the measurement accuracy was ~ 4-5%. 

The method of complete abrasion [3] was used to study the relative mechanical strength (RMS) 

of the prepared films. The installation scheme is shown in Fig.1. The essence of the method lies 

in the fact that the mechanical strength of the degree of adhesion to the substrate can be judged 

by the work that must be expended in order to completely remove the film from the surface of 

the substrate. The massive plate (1) on which the test sample (2) is attached is driven back and 

forth by an electric motor (7). In the middle of the slab in the U-shaped rack (3), a rod (6) will 

overturn, at the end of which a suede layer with a thickness of not more than 1 mm is fixed. 

The interlayer plays the role of an erasing element. Diamond paste is periodically applied to the 

layer. On the upper part of the rod, a disk (5) is attached, on which a load of the appropriate 

weight is placed. A spring (4) is placed between the disc and the stand, the parameters of which 

are selected in such a way that the rod is in contact with the film, but does not put pressure on  
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it, when the rod is not loaded, two electric tampers (8) provide a change in the direction of 

sample movement. In the box (9) the power supply circuit of the device is mounted. 

 

 

Fig. 1. Scheme of the installation for measuring relative mechanical strength 

 

Thus, the strength of a film under a constant load is practically measured by the number of 

passage required for complete abrasion of the film from the substrate, since the film thickness 

is the decisive factor for the described technique, all the films we studied had the same thickness 

1.3 μm, and the load was 280 g.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

To study the influence of the temperature of the substrate and its material on the crystallinity 

and phase composition of the films, experiments were carried out on deposition in the substrate 

temperature range of  900–1250 K by deposition from two independent sources of components. 

Experiments have shown that the substrate material does not significantly affect the phase 

composition and crystallinity of the prepared films; at a substrate temperature below 1100 K, 

Te inclusions were present in the films as a separate phase and, above, Yb inclusions. And only 

at a temperature of 1100 K the films were single-phase. When films are deposited by discrete 

evaporation, the substrate material also has no significant effect on the phase composition and 

crystallinity of the films. At a substrate temperature below 1160 K, the films had an uncorrected 

crystal structure, and above, they were two-phase. The optimal substrate temperature for 

discrete evaporation is  1160 K. 
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On Fig. 2 shows the X-ray diffraction pattern of a YbTe film on a leucosapphire substrate. 

According to the analysis of X-ray diffraction patterns and electron diffraction patterns, all films 

have a NaCl-type cubic structure with a lattice parameter a = 6.12 Å [2], which is in good 

agreement with the data of bulk YbTe samples [1] 

 

Fig.2. X-ray diffraction pattern of the YbTe film 

(substrate material - leucosapphire, film thickness - 1.3 µm) 

 

 

Fig. 3, Electronic Auger spectrum of YbTe film 

substrate material - fused quartz, film thickness - 1.4 µm) 
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Fig. 4 shows the result of the measured electrical resistivity in the temperature range of 90-700 K. 

 

Fig.4. Temperature dependence of the electrical resistivity of the YbTe film 

(substrate material - glass-ceramic, film thickness - 1.2 μm) 

 

The electrical resistivity decreases slowly and non-linearly with increasing temperature. The 

band gap value calculated from the presented dependence is 1.02 eV and is in good agreement 

with the data of [1]. 

In Table 1 the results of measuring the RMS for all films prepared in this work are given, and 

in Table 2 - the values of the coefficients of thermal expansion of the substrate materials and 

YbTe. 

 

Table 1. Results of measuring the RMS of YbTe films prepared on various substrates by evaporation 

from two independent sources of components and by discrete evaporation of a preliminarily 

synthesized bulk material 

 

 

Film 

material 

Substrate material and number of passes for complete abrasion 

 

Fused quartz 

 

 

Silicon 

 

 

Sitall 

 

 

Leicosappire 

 

𝑌𝑏𝑇𝑒∗ 20-23 33-37 41-46 51-55 

𝑌𝑏𝑇𝑒∗∗ 24-28 38-43 46-50 57- 62 

Note: YbTe∗    films were prepared by evaporation from two independent sources of components, 

𝑌𝑏𝑇𝑒∗∗ films were prepared by evaporation of pre-synthesized bulk material 
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Table 2. Values of the thermal expansion coefficient of YbTe and substrate materials 

 

Material 

Сoefficient of thermal 

expansionα 

𝛼 ∙ 10−6, 𝑔𝑟𝑎𝑑−1 

Mean 

for temperature 

interval, K 

 

References 

YbTe 12,8 300-890 [4] 

Fused quartz 0,055 329-600 [5] 

Silicon 2,54 300--1050 [5] 

Sitall 4,1 298-573 [5] 

Leicosappire 8,1 298-573 [5] 

 

From Table 1, it can be seen that the  RMS of the film YbTe is strongly dependent on the 

coefficient of thermal expansion (CTE), or rather, the reflection of the CTE between the CTE 

of the film and the CTE of the substrate, the greater this difference the smaller the CTE of the 

film. It may be appreciated that the larger the difference between the CTE, the greater the stress 

in the film both when the film is sprayed and cooled to room temperature. Significant 

mechanical stresses can cause both point and linear deffects to collapse and increase, which 

naturally affect the strength of the films. 

From the same table  it can be seen that YbTe films prepared on the same basis by the method 

of dislaret evaporation have a relative strength of 10-12% more than films prepared by the 

method of evaporation from two independent sources of components. It can be assumed that 

the reason for this divergence may be a more advanced crystallic screen of films prepared by 

discrete evaporation from pre-synthesized YbTe material. 

 

CONCLUSION 

 For the first time, a technology has been developed for the preparation of thin crystalline films 

of ytterbium monotelluride by two types of vacuum-thermal deposition: evaporation from two 

independent sources of components and discrete evaporation of a pre-synthesized bulk 

compound YbTe. The optimal modes of the first method are: Yb evaporator temperature  ~ 

1120 K, Te evaporator temperature  ~ 930 K and substrate temperature  ~1100 K, deposition 

rate  ~ 65-75 Å/s. The optimal modes of the second method are: YbTe evaporator temperature  

~3050 K, and substrate temperature ~1100 K, deposition rate is ~80-88 Å/s. Fused quartz, 

leucosapphire, glass-ceramic and multicrystalline silicon were used as substrates. The film 

thickness was 0.7–1.5 µm. The films had a composition of 50 at. % Yb, 50 at. % Te and a 

crystal lattice of the NaCl type with a parameter of 6.12 Å. 

It is shown that the substrate material does not significantly affect the composition and 

crystallinity of the prepared films. 
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In the range of 90–700 K, the temperature dependence of the electrical resistivity was measured 

and the band gap was determined, which is 1.02 eV. 

 The relative mechanical strength of the prepared films was determined by the abrasion method, 

it was shown that it largely depends on the difference in the coefficients of thermal expansion 

of the film material and the substrate material; the greater this difference, the lower the strength. 

Mechanical strength of films YbTe prepared by discrete evaporation is approximately 12–20%  

superior to the analogous parameter of films deposited by evaporation from two independent 

sources of components. 

  

1010



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

REFERENCES 

Gasgnier M. Rare earth compounds (Oxide,Sulfides,,..) as thin films and crystals.Phes.Status 

Solidi A. 1989,, Vl.114, No.11,P,11-71 

Yarembash E.I., Eliseev A.A..Chalcogenides  of rare earth elements. Moscow: Nauka, 1975, 

258 p.  

Jabua Z., Turkadze N., Gigineishvili A.. Preparation of TmTe thin films and their optical, 

electrophysical, and mechanical properties. Journal of Surface Physics and Engineering, 

2017, vol. 2, no. 4, p. 210-216. 

Abdusalyamova MN, Rakhmatov OI Thermal expansion of TmSb, TmTe and solid solutions  

𝑇𝑚1−𝑥Te Thermal physics of high temperatures. 2002, volume 40, issue 4, p. 683-684. 

Novikova S.I. Thermal expansion of solids. Moscow, “Nauka”, 1974, p. 292. 

 

 

 

 

 

  

1011



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

ANTİMİKRROBİYAL DEFENSİN PEPTİDLERİNİN POTANSİYEL TERAPÖTİK 

ETKİLERİ 

 

 

 

 

Ayşe Nur PEKTAŞ(Orcid ID: 0000-0001-5621-2844) 

 Sivas Cumhuriyet University, Advanced Technology Research Center (CUTAM), SIVAS 

E-mail:  aysenurpektas@cumhuriyet.edu.tr 

 

 

 

 

ÖZET 

Antimikrobiyal peptidlerin keşfi, Dubos'un Bacillus suşundan bir antimikrobiyal ajan çıkardığı 

1939 yılına kadar uzanır. Defensinler, doğal olarak oluşan antimikrobiyal peptidlerdir. Bulaşıcı 

bir tehditle karşı karşıya kaldığında dolaşımdaki veya ilgili dokulardaki defensin 

konsantrasyonunun ölçülmesi,  defensin üretimini düzenleyen yolak ile dolaylı olarak 

enfeksiyöz aktiviteyi gösterir. Bu prensibi kullanarak, defensinler inflamatuvar barsak hastalığı, 

siroz ve idiyopatik pulmoner fibrozis gibi hastalıklar için biyobelirteç olarak önerilmiştir. 

Defensinlerin kolorektal kanser için biyobelirteçler olarak çok iyi çalıştığı ve hem dokuda hem 

de plazmada farklı ekspresyon seviyelerinin kanser ilerlemesindeki farklı aşamaların göstergesi 

olduğu öne sürülmüştür. Beta-defensinler, birçok kanserde aşırı eksprese edilen epidermal 

büyüme faktörü reseptörünü (EGFR) hedefleyen füzyon proteinlerinde kullanılmıştır. In vivo 

testler, bu tip füzyon proteininin kanser hücresi proliferasyonunu baskıladığını ve kanser 

hücrelerinin mitokondriyal aracılı apoptozunu indüklediğini göstermiştir. Defensinlerin 

antiviral aktivitesi olduğu da kanıtlanmıştır. Genel antiviral aktivitenin mekanizması, 

peptidlerin virüs zarfı ile doğrudan etkileşimi ile zarfın geçirgenliğine yol açması ve gözenek 

oluşum modeline benzer bir aktivite ile virüs partikülünü lizis etmesi şeklindedir. Bir cecropin 

analoğu SHIVA-11, çeşitli oküler enfeksiyonlara karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

ticari olarak piyasada bulunan ve Bacitracin, Daptomycin, Vancomycin ve Gramicidin D gibi 

aktif madde içeren peptid bazlı antibiyotikler hali hazırda tedavide kullanılmaktır. Lokal 

enfeksiyonların tedavisinde kullanılan peptidler de bulunmaktadır.  hBD-2 konsantrasyonu, 

oral skuamöz hücreli karsinom (OSCC) gelişimi ile doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle malign 

transformasyon için bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra, teta ve beta 

defensinler, virüsler tarafından membran füzyonunu bloke etmek için çapraz bağlı yüzey 

glikoprotein ağları kurar. Virüs konak zarı ile kaynaşmaya başlamış olsa bile viral girişi 

durdurmada etkilidirler. 

 

Anahtar Kelimeler: AMP, defensin, antimikrobiyal, antiviral, biyobelirteç 
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ABSTRACT 

The discovery of antimicrobial peptides dates back to 1939 when Dubos extracted an 

antimicrobial agent from the Bacillus strain. Defensins are naturally occurring antimicrobial 

peptides. Measuring the concentration of defensin in the circulation or related tissues when 

faced with an infectious threat indicates infectious activity indirectly through the pathway that 

regulates defensin production. Using this principle, defensins have been proposed as 

biomarkers for diseases such as inflammatory bowel disease, cirrhosis, and idiopathic 

pulmonary fibrosis. It has been suggested that defensins work very well as biomarkers for 

colorectal cancer and that different expression levels in both tissue and plasma are indicative of 

different stages in cancer progression. Beta-defensins have been used in fusion proteins 

targeting the epidermal growth factor receptor (EGFR) overexpressed in many cancers. In vivo 

tests have shown that this type of fusion protein suppresses cancer cell proliferation and induces 

mitochondrial-mediated apoptosis of cancer cells. Defensins have also been proven to have 

antiviral activity. The mechanism of general antiviral activity is that peptides directly interact 

with the virus envelope, leading to envelope permeability and lysis of the virus particle with an 

activity similar to the pore formation pattern. A cecropin analog, SHIVA-11, is widely used 

against various ocular infections. In addition, peptide-based antibiotics that are commercially 

available and contain active substances such as Bacitracin, Daptomycin, Vancomycin, and 

Gramicidin D are currently used in treatment. There are also peptides used in the treatment of 

local infections. hBD-2 concentration is directly related to the development of oral squamous 

cell carcinoma (OSCC) and therefore can be used as a biomarker for malignant transformation. 

Besides, theta and beta-defensins form cross-linked surface glycoprotein networks to block 

membrane fusion by viruses. They are effective in stopping viral entry even if the virus has 

begun to fuse with the host membrane. 

 

Keywords: AMP, defensin, antimicrobial, antiviral, biomarker 
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1. INTRODUCTION 

An antibiotic is a compound usually produced by a microorganism that can inhibit or kill 

bacteria from growing. About 13 years after Alexander Fleming discovered penicillin in 1928, 

antibiotics were first used as medicine. In the late 1940s, penicillin became the main drug used 

in the treatment of many bacterial diseases, especially syphilis, pneumonia, and meningitis. A 

wide range of infections with potentially fatal consequences, such as tuberculosis and 

pneumonia, have become easily treatable (Hinman, 1990). 

Antibiotics are the reason why once deadly infections are considered relatively harmless. 

However, bacteria tend to develop resistance to compounds to which they are repeatedly 

exposed. As new antibiotics emerge, strains of bacteria also develop the ability to withstand the 

effects of antibiotics. The spread of bacterial resistance has been critical in recent years, and 

infections that were once harmless could once again become deadly, according to a World 

Health Organization (WHO) global surveillance report (World Health Organization, 2014). It 

is estimated that more than 10 million people will die each year from drug-resistant infections 

by 2050 unless the current prognosis is improved (O'Neill, 2016). 

Currently, the most widely used antibiotics are derived from soil microorganisms, and penicillin 

was the first antibiotic discovered in this group. Although the development of resistance by 

bacteria is accepted as an old phenomenon (D’Costa et al., 2011), the frequent and unconscious 

use of antibiotics is one of the most common causes of resistance (Weber  &  Courvalin, 2005). 

In addition to this problem, the fact that pharmaceutical companies have largely stopped 

antibiotic research and the discovery of new antibiotics has shown that an antibiotic crisis will 

occur for years to come (Projan, 2003). Therefore, there is a need for the discovery of new 

antibiotics or new drugs with similar properties to help fight bacterial infections. 
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Figure 1 Antibiotic use between 1930 and 2005 (above timeline) and observed resistance to antibiotics (below 

timeline) (Clatworthy et al., 2007). 

 

ANTIMICROBIAL PEPTIDES 

Antimicrobial peptides are evolutionarily ancient weapons, ancient defense mechanisms 

commonly found in nature and produced in organisms ranging from single-celled microbes to 

vertebrates (Zasloff, 2002). These peptides play an important role in the maternal immune 

systems of vertebrates and invertebrates. They are also called "natural antibiotics" because they 

are active against a wide range of pathogens, including bacteria (including strains resistant to 

conventional antibiotics), viruses, filamentous fungi, as well as protozoan and metazoan 

parasites and cancerous cells. AMPs are excellent candidates for developing new therapeutic 

agents that complement conventional antibiotic therapy. 

Antimicrobial peptides are rapidly synthesized at low metabolic cost, readily stored in large 

quantities, and readily available in the event of an infection, rapidly neutralizing a wide range 

of microbes. Learning how, when and where the functions of these peptides occur has become 

important for the development of new therapeutic agents, especially for the development of 

microbial resistance to conventional antibiotics. 

When antimicrobial peptides are evaluated structurally, it is seen that they contain unique and 

diverse molecular groups. In general, their amino acid content varies between 12 and 50. These 

peptides are divided into different subgroups by their amino acid composition and structure and 

can be classified as follows (Brogden, 2005),  
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 Anionic peptides: such as Daptomycin and amphibian peptide Maximin-H5. 

 Linear cationic α-helical peptides: such as magainin 2 and cecropins. 

 Anionic and cationic peptides enriched with specific amino acids: such as tryptophan-

rich indolin and Dab-rich polymyxins from cattle. 

 Peptides containing cysteine and forming disulfide bonds: such as defensins and 

protegrins. 

 Peptide fragments of larger proteins: Lactoferricin derived from lactoferrin. 

In addition, they are classified as four major groups according to their secondary structures, as 

β-sheet, α-helix, loop and extended. 

 

 

Figure 2 Models showing the four structural classes of antimicrobial peptides (Peters et al., 2010) 

 

The positively charged and hydrophobic cationic peptides with antimicrobial effect are very 

important for these substances to interact with the bacterial membrane. The main lethal for both 

Gram (+) and Gram (-) bacteria is the electrostatic interaction of cationic peptides with the 

negatively charged cytoplasm membrane. During this event, the hydrophilic groups of the 

cationic peptides and the hydrophobic chains of the membrane phospholipids come into contact, 

and the peptides take a position parallel to the membrane, leading to the formation of channels 

that disrupt the membrane integrity (Zasloff’s, 2002). 
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Some mechanisms have been proposed to explain the interaction of peptides with the 

membrane. The first mechanism is pore formation across the lipid bilayer, or the so-called “rug 

pattern,” where peptides break down the membrane with an effect similar to detergents. The 

hydrophilic faces of the peptide monomers interact with the phospholipid groups on the 

membrane and bind to the surface of the target cell, covering the cell like a rug. After the 

peptides in this state reach a sufficient concentration, the peptide molecules rotate and 

reposition towards the hydrophobic part of the membrane and cause their degradation, showing 

an effect similar to detergents. As an alternative form of the kilim model, in the Micellar 

aggregate model, peptides can lie on the membrane surface before disrupting the lipid bilayer 

in a detergent-like manner. After reaching a threshold concentration and depending on the 

electrical potential of the membrane, these peptides penetrate various parts of the membrane 

and cause degradation. In this model, lipids are solubilized by proteins to form a condensed 

micelle structure. 

The second mechanism, transmembrane models, is interaction with peptides that form pores 

inside the bacterial outer membrane. These are the "clapboard" (barrel stave) and "toroidal 

pore" models. In these models, the peptides oligomerize to form pores across the membrane. 

pores; ions act as non-selective channels for toxins and metabolites, thus preventing the bacteria 

from maintaining its homeostasis (Boland & Separovic, 2006). 

In addition to exerting antimicrobial activity by disrupting bacterial membranes, binding of 

peptides to cell surface LPS molecules and proteolysis contribute to bacterial resistance. In 

some cases, antimicrobial peptides show their toxic effects by binding to specific bacterial cell 

components or nucleic acids after membrane penetration, and sometimes these peptides activate 

cell components of the innate immune system through receptor-mediated signaling pathways 

(Marsh et al., 2009). 

SOURCES OF ANTIMICROBIAL PEPTIDE 

The discovery of antimicrobial peptides dates back to 1939, when Dubos extracted an 

antimicrobial agent from the Bacillus strain (Boparai and Sharma, 2020). After that, 

antimicrobial peptides were discovered from both prokaryotes and eukaryotes (Andrä et al., 

2001; Bednarska et al. 2017). 300 different antimicrobial peptides have been identified from 

frog skin alone.There are antimicrobial peptides derived from different sources such as insects, 

humans, mammals and microorganisms (Boparai  &  Sharma, 2020).  
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DEFENSINS 

Defensins are naturally occurring AMPs and represent the most widely characterized class of 

antimicrobial molecules in arthropods. Insect defensins are small (~4 kDa) cationic peptides 

containing six conserved cysteine residues with the α-helix and the β-sheet structure linked by 

disulfide bonds. 

The binding motif of cysteines is (1-4, 2-5 and 3-6) (Ganz, 2003). It contains a “consensus 

cysteine-stabilized α-helix β-sheet” motif (CSαβ), which is the active site for antimicrobial 

activity. Peptide lengths range from 34 to 51 amino acids. They also contain a conserved furin 

motif (RVRR) between the pro-peptide and the mature peptide. 

Simplified schematic overview of the defense signaling pathway that triggers defensin 

expression in mammals, insects and plants. 

 

 

Figure 3 Transcriptional Regulation of Defensins (Contreras et al., 2020) 

 

A) In mammals, pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) are recognized by pattern 

recognition receptors (PRR). This interaction activates MyD88, which triggers a signaling 

cascade (dashed lines) that results in nuclear translocation of NF-κB transcriptional factors. 

These transcriptional factors regulate the defense response, including the expression of 

defensins and other AMPs. Cytokines can also trigger and activate NF-KB. 

B) In insects, the innate immune system contains two major signaling pathways: Imd and Toll, 

whose transcription factors are Relish and DIF/Dorsal, respectively. 

C) In plants, bacterial and fungal infection activate two main responses, effector-triggered 

immunity (ETI) and MAMP-triggered immunity (MTI), both of which activate the MAPK 

cascade.  
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USE OF DEFENSIN AS BIOMARKERS AND CANCER SUPPRESSANTS 

Measuring the concentration of defensin in the circulation or related tissues when faced with an 

infectious threat indicates infectious activity indirectly through the pathway that regulates 

defensin production. Using this principle, defensins have been proposed as biomarkers for 

diseases such as inflammatory bowel disease, cirrhosis, and idiopathic pulmonary fibrosis 

(Mukae et al., 2002; Yamaguchi et al., 2009; Kaltsa et al., 2016). 

The HIV-infected patient receives antiretroviral therapy (ART) to prevent the infection from 

reaching AIDS status. The same patients are more susceptible to opportunistic infection and, 

accordingly, to the development of cancer in the oral cavity (Field et al., 1989). hBD-2 

concentration is directly related to the development of oral squamous cell carcinoma (OSCC) 

and therefore can be used as a biomarker for malignant transformation. Monitoring patients on 

long-term ART for changes in hBD-2 concentration may be a useful strategy for discovering 

OSCC as early as possible(Joly et al., 2009). 

It has been suggested that defensins work very well as biomarkers for colorectal cancer and that 

different expression levels in both tissue and plasma are indicative of different stages in cancer 

progression (Melle et al., 2005). 

Beta-defensins have been used in fusion proteins targeting the epidermal growth factor receptor 

(EGFR) overexpressed in many cancers. In vivo tests have shown that this type of fusion protein 

suppresses cancer cell proliferation and induces mitochondrial-mediated apoptosis of cancer 

cells (Liu et al., 2018). 

Alpha-defensins are useful as a biomarker when testing for periprosthetic joint infection. A 

specific and sensitive result can be produced using a simple commercially available assay that 

measures alpha-defensin concentrations. This method is more accurate than current diagnostic 

methods that do not use alpha-defensins as markers. Psoriasis is an autoimmune disease that 

lacks good quantitative markers for detecting disease activity. The hBD-2 concentration in 

serum is directly related to the disease activity of psoriasis, allowing disease activity to be 

monitored over time and treatment duration (Jansen et al., 2009; Bingham et al., 2014; 

Frangiamore et al., 2016). 

All three families of defensins (alpha, beta and theta defensins) have been shown to have 

antiviral activity in vitro. Theta and beta defensins form cross-linked surface glycoprotein 

networks to block membrane fusion by viruses (Leikina et al., 2005). They are effective in 

stopping viral entry even if the virus has begun to fuse with the host membrane. Alpha-defensins 

also inhibit viral entry at multiple stages, but the mechanism is not fully understood. Both alpha  
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and beta defensins interact with the herpes simplex virus at multiple pre- and post-entry stages, 

inhibiting its life cycle.  

The generally accepted mechanism of antiviral activity is that the peptides interact directly with 

the virus envelope, leading to envelope permeability and lysis of the virus particle with an 

activity similar to the pore formation pattern. 

Larval therapy has been used around the world to treat wounds for a very long time, and there 

has been an increase in use in modern times. ). Larval therapy has been shown to be useful in 

treating non-healing wounds and has been used to treat methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) infections. Lucifensin is the most widely used antimicrobial component found 

in Lucilia sericata larvae. Lucilia sericata larval therapy was discovered in 2010, meaning that 

defensins are used therapeutically as an alternative to antibiotics, without their function being 

known (Parnés et al., 2007; Cerovský et al., 2010). 

Coprisin is a defensin-like antimicrobial peptide discovered in scarabs. It has strong 

antimicrobial activity against both gram-negative and gram-positive bacterial strains and 

disrupts the bacterial membrane with a strong net positive charge, using the same mechanism 

as defensins and other AMPs. Coprisin has a similar effect to the antibiotic ampicillin when 

treating wounds infected with Staphylococcus aureus and promotes re-epithelialization and 

neovascularization of wound tissues. Compared with controls, wounds treated with copricin 

and ampicillin had more leukocytes and fibroblasts, indicating an increased rate of healing. 

Similar to Coprisin, hBD-3 also has a positive effect on wound closure. It also inhibits bacterial 

growth of S. aureus in infected diabetic wounds in epithelial skin grafts in rats and in preclinical 

tests on pigs (Sawamura et al., 2005). 

Bee defensin-1, a peptide found in royal jelly, has shown the ability to promote re-

epithelialization and wound closure in uninfected excision wounds. It does this by promoting 

the secretion of MMP-9 from keratinocytes and increasing keratinocyte migration (Bucekova 

et al., 2017). 
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ABSTRACT 

Cornual pregnancy is a rare condition among ectopic pregnancies. Cornual pregnancy is a 

clinical condition that is difficult to diagnose and can cause severe bleeding. Very rarely, 

advanced gestational week is reached and very rarely a live baby is obtained. Our patient was 

a 30-year-old primigravida pregnant woman who was 36 weeks pregnant and presented to the 

emergency department with a complaint of pain and had a 4 cm 70% effusion in her obstetric 

examination. On ultrasound, there was a single live fetus with amnion fluid index :10 cm 

,placenta fundal anterior ,head presentation and compatible with 34 weeks. The patient had an 

uneventful normal delivery within 3 hours. Since the placenta did not separate 1.5 hours after 

normal delivery, the patient was re-evaluated with ultrasound. Laparotomy was decided for the 

patient due to an anomaly of adhesion limited to one area in the right cornual region. Placenta 

percreta was observed in the right cornual region at laparotomy. There was an arcuate uterus. 

Right cornual resection                                                                                                                   
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CANLI NORMAL DOĞUM İLE SONUÇLANAN PLASENTA PERKREATA 

ARCUATA UTERUS OLGUSU 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Kornual gebelik ektopik gebelikler arasında nadir görülen bir durumdur. Kornual gebelik tanısı 

zor ve ciddi kanamalara neden olabilecek klinik bir durumdur. Çok nadir olarak ileri gebelik 

haftasına ulaşılır ve cok nadir olarak canlı bir bebek elde edilir. Bizim hastamız 30 yaşında 

primigravid 36 haftalık gebeliği olana ve acil servise sancılanam şikayati olan obstetrik 

muayenesinde 4 cm yüzde 70 effasmanı olan bir gebeydi. Ultrasonda fetal ölçüler 34 hafta ile 

uyumlu afı 10 cm plasenta fundal anterior baş geliş tek canlı bir fetüs mevcuttu. Hasta 3 saat 

içinde sorunsuz olarak normal doğumu yapıldı. normal doğum sonrası 1.5 saat sonrasında 

plasenta ayrılmaması üzerine hasta ultrason ile tekrardan değerlendirildi. Sağ cornual bölgede 

bir alana sınırlı adezyon anomalisi nedeniyle hastaya laparatomi kararı alındı. Laparatomide 

sağ cornual gede plasenta perkreata arcuat uterus izlendi. Sağ kornual rezeksiyon uygulanarak 

uterus koruyucu cerrahi yapıldı. 
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GİRİŞ 

Kornual gebelik, uterusun kornual bölgesine gelişen uterin boşlukla ilişkili veya ilişkisiz olan 

cok ender görülen ektopik gebeliğin bir çeşididir [1].  Kornual gebelik tüm tubal gebeliklerin 

%2-4 nü oluşturur ve her 2500-5000 canlı doğumda bir meydana gelir [2]. Kornual gebeliklerin 

tanısı ve yönetimi oldukça zor olması bu durumun ektopik gebeliklerin en tehlikeli alt tipi 

olmasına neden olur [3,4]. Sonuç olarak uterus rüptürü oluşabilir. 12. haftaya gelen kornual 

gebeliklerin %20 sinde uterin ve ovaryan arterlerden yoğun kanlanma nedeniyle cok ciddi 

kanamalara neden olabilir ve yüksek mortalite oaranına neden olur [5,6,7]. Çok nadir 

durumlarda miada yakın canlı gebelik elde edilir[8]. Bizim olguda uterus rüptürüne neden 

olmadan 36 haftaya ulaşmış ve normal doğumla canlı bebek doğurtulmuştur. Sonrasında 

başarılı bir şekilde uterus korunmuş ve plasenta total olarak çıkarılmıştır. 

Olgu  Sunumu 

Vakamız 30 yaşında primigravid 36 haftalık sancı şikâyeti ile acil kadın doğum kliniğine gelen 

bir gebedir. Daha önceki adet tarihleri düzenli ve son adet tarihinden emindi. Pelvik inflamatuar 

(PID)  öyküsü, önceden yapılmış pelvik bir cerrahi ve yardımcı üreme tekniği (art) öyküsü 

yoktu. Özel bir merkezde takipli bir hastaydı. Önceden obstetrik acıdan tanı konulmuş bir 

öyküsü mevcut değildi.  

Hastanın genel muayenesinde herhangi bir anormallik yoktu. Karın muayenesinde sefalik 

pozisyonda miad gebelikle uyumlu uterus mevcuttu. Vital bulguları stabildi. Ultrasonografide 

34 hafta ile uyumlu, baş prezentasyonu olan afı normal sınırlarda plasenta fundal anterior 

izlenen tek canlı fetüs mevcuttu. Obstetrik muayenede 4 cm açıklık ve % 70 effasman  poch + 

baş +1 olarak değerlendirilerek doğum solonuna yatışı yapıldı. Laboratuvar tetkikleri olağan 

sınırlarda izlendi. 3 saat içinde normal spontan olarak sorunsuz şekilde 2270 gr bir kız cocugu 

doğurtuldu. Doğum sonrası aktif takibi yapıldı. 1.5 saat sonrasında plasenta ayrılmaması 

nedeniyle postpartum ultrasonografi yapıldı. Ultrasonografide sağ cornual bölgede 8-10 cm lik 

bir alanda myometrial ve plasental net bir sınır izlenmedi. Hastaya laparatomi kararı alındı. 

Hastada hafif sızıntı şeklinde bir kanama dışında ek bir patoloji yoktu. 3 ünite ert hazırlıgı 

yapılarak hastaya laparatomi uygulandı. Laparatomide uterus postpartum dönemle uyumlu 

cesamette arkuat uterus izlendi. Sol tuba ve overle olağan izlendi. Sağ kornual bölgede plasenta 

perkreta ile uyumlu görünüm mevcuttu [figür1-2-3-4]. Uterin orta hatta lateral insizyon yapıldı 

ve sağ kornual rezeksiyon yapılarak plasenta  total olarak çıkarıldı. Hastada ciddi bir kanama 

gelişmedi. Operasyon dönemide sorunsuz gecti. Hasta postop 2. günde taburcu edildi. Plasenta 

histopatolojiside plasenta perkereata ile uyumlu geldi. 
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TARTIŞMA 

Kornual gebelikte gebelik kesesi myometriumla çevrili olduğundan dolayı tubal veya overyan 

gebeliğe göre daha büyük haftalara ulaşabilir. Nadir olarak da miada yakın haftalara ulaşarak 

canlı bebek elde edilebilir. Kornual gebelik risk faktörleri, PID, önceki pelvik cerrahi, ve art 

bulunmaktadır [2-9]. Bizim olgumuzda bu risk faktörleri yoktu. Kornual gebeliğin erken tanısı 

transvajinal ultrasonografi ile yapılabilir. Olgumuzda dış merkezde yapılan muayenelerde ve 

hastanın başvuru sırasında yapılan ultrasonografide tanı konulamamıştır. Tulandi ve Al-jaroudi 

32 adet kornual gebelik vakasını incelemişlerdir. Ultrason ile %40.6 kornual bölgede ektopik 

keseyi, %25 inde kornual bölgede hiperekoik kitle olarak izlemişler. Tanı %71.6, %80 

duyarlılık ve %99 özgüllük ile tespit edilmiştir. 12 haftadan büyük kornual gebeliklerde % 20 

ciddi mortal kanama oluşabilir [5].  Çok nadir durumlarda miad gebeliğe ulaşan ve canlı doğum 

ile sonuçlanan kornual gebelikler izlenmiştir. [8] 

Geleneksel olarak kornual gebeliğin tedavisi, laparatomide histerektomi veya kornual 

rezeksiyon şeklindedir. Laparaskopik korneostomi veya intertisyel ektopik dokunun 

histereskopik olarak çıkartılması, ve tek taraflı uterin arter ligasyonu gibi konservatif teknikler 

denenmiştir [2]. Sistemik metotrexat, ultrasonografi eşliğinde metotrexat, laparaskopik olarak 

metotrexat (veya potasyum klorür) gibi tıbbi yöntemler veya sistemik metotrexat uygulamasını 

takiben seçiçi uterin arter embolizasyonu gibi yöntemler kornual gebelik için güvenilir ve son 

derece etkili yöntemler olarak görülmektedirler.[10] 

Sonuç: 

Bizim vakamız geç gebelikte başvurdu ve normal doğum sonrasında laparatomi ile kesin olarak 

tanı konulabildi. Kornual bölgedeki plasenta perkreata kornual rezeksiyon ile uterus koruyucu 

cerrahi uygulanarak çıkartıldı. Kornual gebelik ve plasental perkreata ciddi maternal morbidite 

ve mortalitelere neden olabilir. Bu nedenle ultrasonografi ile erken teşhis ve konservatif 

tedaviler yardımcı olabilir. 
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ÖZET 

Somatik embriyogenesis uzun ömürlü odunsu meyve türlerinde ıslah çalışmalarında önemli ve 

tercih edilen doku kültürü tekniklerinden biri olarak ele alınmaktadır. Somatik embriyogenesis, 

somatik bir hücrenin in vitro embriyo oluşturma yeteneğine sahip bir hücreye farklılaşmasıdır. 

Somatik embriyoların temel avantajı, döllenme sonucu oluşan genetik açılımların 

bulunmamasıdır. Somatik embriyogenesis doku kültüründe bitki rejenerasyonunu sağlayan 

yöntemlerden biridir. Somatik embriyogenesis, direkt somatik embriyogenesis ve indirekt 

somatik embriyogenesis olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Yaprak ayası, 

yaprak sapı, olgunlaşmamış zigotik embriyolar, apomiktik ve nuseller embriyolar, in vitro kök 

ve sürgünler, kotiledonlar, hücre süspansiyon kültürleri, stil, stigma, petal gibi çiçek parçaları, 

meyve türlerinin somatik embriyogenesis kültürü için başlangıç materyali olarak kullanılabilir. 

Kültürün başarısında meyve genotipi, ana bitki, başlangıç materyali, kültür periyodu, uygun 

besin ortam bileşiminin belirlenmesi, hormon ve uygun doz seçimi, kültür koşulları (karanlık, 

aydınlık vb.) önemli rol oynamaktadır. Somatik embriyolarda kök ve sürgün gelişimi aynı anda 

gerçekleştiğinden, somatik embriyolar aracılığıyla doğrudan köklü bitkilerin üretilmesine 

olanak sağlar. Somatik embriyolar, farmasötik hammaddelerin (fenolik maddeler gibi) 

üretiminde kullanılabilir. Meyve ağaçlarında yapılan genetik rejenerasyon çalışmalarında 

somaklonal varyasyon ve protoplast füzyonu bitki kazanımını kolaylaştırır. Erken olgunlaşan 

birçok çeşitte, zigotik embriyo, embriyo aborsiyonundan dolayı gelişimini tamamlayamaz. 

Uyumsuz hibrit kombinasyonlarda da benzer bir durum gözlenmektedir. Bu türlerde, erken 

gelişim aşamasında in vitro kültür yoluyla kurtarılan zigotik embriyolardan oluşturulan somatik 

embriyolar, bitki elde etmek için kullanılmaktadır. Bu teknik, sentetik tohum üretiminde 

kullanılabildiğinden bitki üretiminde ve ıslah programlarında yüksek faydalara sahiptir. Burada 

sunulan bu çalışmada meyve türlerinde gerçekleştirilen somatik embriyogenez uygulaması 

tartışılmış, sonuçları ele alınarak, meyve üretim alanlarında kullanımları ve yeni meyve 

türlerinin ıslahındaki önemi değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Somatik embriyogenesis, meyve türleri, ıslah, yetiştiricilik 
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SOMATIC EMBRYOGENESIS IN FRUIT CULTIVAR 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Somatic embryogenesis is one of the preferable tissue culture techniques in long-life woody 

fruit species. The main advantage of somatic embryos is that the genetic openings that occur 

because of fertilization are not present in this method. Somatic embryogenesis is the 

differentiation of a somatic cell into a cell with the ability to form an embryo in vitro. Somatic 

embryogenesis is one of the methods that provides plant regeneration in tissue culture. Somatic 

embryogenesis included two different techniques, direct somatic embryogenesis, and indirect 

somatic embryogenesis. Leaf explant, petiole, immature zygotic embryos, apomictic and 

nucellar embryos, in vitro roots and shoots, cotyledons, cell suspension cultures, flower parts, 

such as style, stigma, petal can be used as starting materials for somatic embryogenesis culture 

of fruit species. Fruit genotype, main explant source, culture initiation explant type, culture 

period, determination of appropriate nutrient medium composition, selection of hormones and 

appropriate doses, culture conditions (dark, light etc.) have an important role on success of 

culture. Since root and shoot development are occurred at the same time simultaneous in 

somatic embryos, it allows production of directly rooted plants via somatic embryos. Somatic 

embryos can be used in the production of pharmaceutical raw materials (such as phenolic 

substances). Soma clonal variation and protoplast fusion facilitate plant acquisition in genetic 

regeneration studies in fruit trees. In many early maturing cultivars, the zygotic embryo cannot 

complete its development due to embryo abortion. A similar situation is observed in 

incompatible hybrid combinations. In these species, somatic embryos formed from zygotic 

embryos rescued via in vitro cultured at an early developmental stage are used to obtain plants. 

This technique has high benefits in production of plants and breeding programs as they can be 

used as synthetic seeds. In this study presented here, somatic embryogenesis application carried 

out in fruit species discussed, the results were investigated and uses in fruit production area and 

importance for breeding of new fruit species was evaluated.   

 

Keywords: Somatic embryogenesis, fruit species, fruit growing, breeding  
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1.GİRİŞ 

Somatik embriyogenesis; somatik bir hücrenin in vitro bir embriyo oluşturabilme yeteneğinde 

totipotent embriyonik kök hücreye farklılaşmasıdır. Somatik embriyogenesis doku kültüründe 

bitki rejenerasyonunun elde edilmesini sağlayan önemli yöntemlerden birisidir. Doğrudan 

somatik embriyogenesde somatik embriyolar eksplant üzerinde bulunan tek bir hücre ya da 

hücre gruplarından arada kallus aşaması olmadan doğrudan meydana gelmektedir. Bu 

embriyolar doğrudan ana eksplant hücrelerinden oluştuğu için genetik özellikleri ana bitkinin 

tüm özelliklerini taşımaktadır. Dolaylı somatik embriyogenesisde eksplant yüksek dozda oksin 

içeren ortamlarda kültüre alınmakta; embriyogenik kallus elde edilmekte ve somatik embriyolar 

kallus dokusundan oluşmaktadır. Bu nedenle kallustan elde edilen somatik embriyolarda 

varyasyon olasılığı bulunmaktadır. Somatik embriyolar zigotik embriyolar gibi globular, kalp, 

torpido ve kotiledon oluşumu safhalarını geçirmektedir (Mordhorst et al., 1997).  Gövde-kök 

ekseni embriyolarda aynı anda bulunduğundan doğrudan tam bir bitki üretilebilmektedir. 

Ayrıca, ana doku ile vasküler bir bağlantıları olmadığından, ana bitkiden kolaylıkla ayrılmaları 

mümkün olmaktadır. Somatik embriyo tek bir hücreden oluştuğundan, sonrasında 

kendilerinden üretilecek tüm bitkiler genetik olarak klon oluşturmaktadır.  

 

2. SOMATİK EMBRİYOGENESİSİN MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIM 

ALANLARI  

Somatik embriyogenesisden meyve yetiştiriciliğinde klonal çoğaltım, sentetik tohum üretimi, 

gen aktarımı ve genetik çalışmalarda yararlanılabilmektedir. Somatik embriyolar somatik 

hibridizasyon, mutasyon oluşturma, meyve türlerinin seleksiyon çalışmaları, meyve türlerinde 

çeşit tanısı, meyve genetik kaynaklarının korunması ve DNA transferi gibi moleküller 

çalışmalarda da büyük önem taşımaktadır (Guan ve diğ., 2016). Transgenik ve hibrit bitkilerin 

çoğaltılması, nesli tehlike altındaki genetik kaynakların saklanması ve tohumları kurumayan 

tropik türlerin üretimi ve saklanmasında öne çıkmaktadır (Erdem ve Uysal, 2021). Somatik 

embriyoların en büyük avantajı, döllenme sonucunda gerçekleşen genetik açılmaların bu 

yöntemde olmamasıdır. Bitkilerin somatik embriyogenez yolu ile çoğaltılması alternatif bir 

mikro çoğaltım yöntemidir. Prunuslarda erken olgunlaşan çeşitlerde embriyo aborsiyonu 

nedeniyle zigotik embriyo gelişimini tamamlayamamaktadır. Yine uyuşmaz melez 

kombinasyonlarda da embriyo gelişememektedir. Erken gelişim aşamasında tohumdan 

çıkarılarak in vitro kültüre alınan zigotik embriyolardan somatik embriyogenez yolu ile çok 

sayıda bitki elde edilebilmektedir. Somatik embriyogenez uzun bir yaşam döngüsüne sahip olan  
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odunsu meyve türlerinde zaman kazancı sağlayan doku kültürü tekniklerinden birisidir 

(Yıldırım 2012, Isah 2016).). Tek hücre kökenli çok sayıda embriyonun biyoreaktörlerde 

üretilmesine olanak sağlaması bakımından ıslah programlarında avantaj sağlamaktadır. 

Somatik embriyoların bipolar yapıları doğrudan köklü bitkiler eldesine olanak vermektedir 

(Kurt, 2015, Erdem ve Uysal, 2021). Somatik embriyogenesis çalışmaları kolaylaştırıcı ve 

zaman kazandıran uygulamalardır. Muz, Papaya, Turunçgiller, Mango, Guava, Antepfıstığı ve 

üzümde somatik embriyolar sentetik tohum üretimi için kullanılmaktadır (Korkmaz ve 

Çölgeçen, 2013). Somatik embriyolar üretilmekte, çoğaltılmakta, uygun materyallerle 

kaplanmakta ve kurutma işlemi yapılmaktadır.  

 

3. SOMATİK EMBRİYOGENESİS İÇİN BAŞLANGIÇ MATERYALLERİ VE     

BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

Meyve türlerinde somatik embriyogenesis için başlangıç materyali olarak yaprak ayası 

eksplantları, yaprak sapı, olgunlaşmamış zigotik, apomiktik ve nuseller embriyolar, in vitro kök 

ve sürgünler, kotiledonlar kullanılabilmektedir. Somatik embriyogenesis gelişiminde başlangıç 

materyalinin yapısı çok etkilidir. Olgunlaşmamış zigotik embriyolar embriyojenik kallus 

gelişimi için önemli bir kaynaktır. Hipokotil parçalarının embriyojenik kallus üretme yeteneği 

kotiledon dokusundan daha yüksektir.  

Meyve türleri çok yıllık odunsu bitkilerdir ve bitkilerin genetik özelliklerinden dolayı somatik 

embriyogenesis hattının elde edilmesinde birçok zorluk yaşanabilmektedir. Meyve türlerinde 

yapılan çalışmalarda somatik embriyogenesisin başarısını etkileyen faktörlerin başında bitkinin 

genotipi, eksplant kaynağı ve eksplantın alım zamanı yer almaktadır. Yine kullanılan besin 

ortamı, hormonlar ve uygun doz seçimi, karbonhidrat kaynağı, kültür koşulları diğer 

faktörlerdir (Erişen, 2005).  

Embriyojenik kallus elde edildikten sonra, kallus dokusundan somatik embriyo gelişiminin 

sağlıklı şekilde başlatılması sonraki aşamalardaki başarıyı etkilemektedir. Embriyogenik kallus 

kararsız yapıdadır ve yapısının özelliğini hızlı yitirmektedir. Bu da sürecin tekrarlanmasını 

gerektirebilmektedir. Ayrıca somatik embriyoların bitkiciklere dönüşüm oranının düşük 

olması, oluşan embriyolarda morfolojik anormalliklerin görülmesi, elde edilen bitkilerin dış 

koşullara alınma aşamasında yaşanabilen sorunlar başarı oranını kısıtlamaktadır (Erdemel ve 

Aygün, 2016).  
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4.  MEYVE TÜRLERİNDE SOMATİK EMBRİYOGENESİS UYGULAMALRI 

4.1 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİNDE SOMATİK 

EMBRİYOGENESİS 

Elma’da geleneksel melezleme ve mutasyonlarla birçok yeni çeşit elde edilmiştir. Son yıllarda 

somatik embriyogenesis konusundaki gelişmeler bu tekniğin ıslah çalışmalarında kullanımını 

artırmıştır. Golden Delicious’ın olgunlaşmamış zigotik embriyolarının kotiledonlarından 

somatik embriyogenez yoluyla rejenerasyon araştırılmıştır. Embriyogenik kallus indüksiyonu 

için MS + 3.7 mg/L nicotinic acid+ 1.7 mg/L thiamine chlorhydrate + 10 mg/L adenine+ 20 

mg/L glutamine+ 20 mg/L glycine+ 6 mg/L NAA içeren ortamda zigotik embriyolar kültüre 

alınmıştır. Elde edilen embriyogenik kalluslar somatik embriyo geliştirme ortamına alınmıştır. 

MS + 3.7 mg/L nicotinic acid + 1.7 mg/L thiamine chlorhydrate+0.5 mg/L BAP+0.05 mg/L 

NAA içeren ortamda somatik embriyo gelişimi gerçekleşmiştir. Somatik embriyo gelişimi 

genellikle kotiledonda petiolun alt kısmında oluşmuştur. Somatik embriyoların bitkiye 

dönüşümü 1/2 MS ortamında sağlanmıştır. Yeni bitki rejenerasyonu ise MS+0.1 mg/L 

BAP+0.1 mg/L KIN +0.1 mg/L IBA içeren ortamda başarı göstermiştir. Sonuç olarak kültüre 

alınan kotiledonlarda somatik embriyo, adventif kök, kallus ve iki farklı amorf yapıda 

embriyojenik yapı oluşumu gerçekleşmiştir.  Başarı için en uygun kotiledon yaşı 60 günlük 

kotiledonlar olurken, eksplant yaşının artması somatik embriyo gelişimini olumsuz 

etkilenmiştir. 4-6 hafta içinde iyi gelişmiş bitkiler toprağa şaşırtılabilmiştir (Paul ve diğ. 1994).  

Malus sieversii (Ledeb.) Roem., yabani elma ormanlarının yaklaşık %78'ini oluşturan bir elma 

genetik kaynağıdır. Bu türün in vitro sürgünlerinin yaprak ve gövde kısımları başlangıç 

materyali olarak kullanılmıştır. Kültürlerde kompakt yapıda kallus oluşmuş; kallusun yapısı ve 

rengi ortama eklenen TDZ, NAA, BA varlığı ile değişmiştir. Kültürlerde kallusun yüzeyinde 

bazı nodüler yapılar görülmüştür. Kompakt yeşil kallus'un kenarında sarımsı embriyogenik 

kallus oluşmuş ancak somatik embriyo indüksiyonu olmamıştır (Zhang ve diğ., 2020).  

Dört armut çeşidinde (Natanzi, Ghosi, Williams ve Dar Gazi) verimli bir çoğaltma yolu olarak 

somatik embriyogenez çalışmaları iki amaç doğrultusunda yürütülmüştür. Birinci amaç, uygun 

eksplant tipinin belirlenmesi, diğeri ise stres istihdamıdır. Çeşitlerin cevapları genetik yapıdan 

kaynaklı farklılığı açıkça ortaya koymuştur. Bununla birlikte, en yüksek embriyojenik kallus 

indüksiyonu endosperm ve olgunlaşmamış kotiledonlardan 8.05 μM NAA, 13.32 μM BA içeren 

MS ortamında elde edilmiştir. 250 mg/L glutamin ve 30 g/L sakkaroz ile besin ortamı 

desteklenmiştir. Optimize edilen besin ortamı içerikleri çeşitlere göre farklılık göstermiştir.  
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Embriyojenik calluslar %1 PEG içeren ortamda veya soğukta bekletildiklerinde somatik 

embriyo gelişimi gerçekleşmiştir (Ameri ve diğ. 2018).  

Ayvanın (Cydonia vulgaris pers.) farklı zamanlarda alınan olgunlaşmamış çenek yaprakları 

somatik embriyo oluşumu için BA +2,4-D ve BA +NAA kombinasyonlarını içeren kültür 

ortamına dikilmiştir. Elde edilen somatik embriyoların bitkiye dönüşümünün sağlanması için 

kültürler farklı sürelerde soğuk uygulamalarına maruz bırakılmıştır. İlk dört haftasını başlangıç 

ortamında geçiren çenek yapraklarda bu sürenin sonunda  eksplant başına 1.07-2.53 adet 

somatik embriyo oluşumu gerçekleşmiştir. Somatik embriyogenesis ayvanın in vitro çoğaltımı 

için önemli bir potansiyele sahip olarak belirtilmiştir (Aygün ve Dumanoğlu, 1999). 

Farklı makro element kombinasyonlarının ayvanın (Cydonia oblonga Mill.) yaprak 

dokusundan somatik embriyogenezisi üzerine etkileri incelenmiştir. Kallus gelişimi ortam 

içeriğine ve genotipe bağlı olarak değişim göstermiştir. Genotip ve makro besin elementi 

kombinasyonunun somatik embriyo ve kök rejenerasyonu üzerindeki etkileri önemli 

bulunmuştur. BA 29 klonu en yüksek embriyojenik özellik göstermiş, MS bazal ortamı somatik 

embriyo oluşumu için en uygun bulunmuştur. WPM ve Schenck and Hildebrandt besin 

ortamlarında eksplantlardan kök rejenerasyonu daha yüksek olmuştur. Tüm uygulamalarda 

erken somatik embriyogenesis aşaması gerçekleşmiş ancak bitkiye dönüşüm aşamasında başarı 

sağlanamamıştır. Farklı embriyo ve  kök gelişimindeki en büyük etkenin ortamın azot içeriği, 

özellikle nitrat-amonyum oranının olabileceği belirtilmiştir (Fisichella 2000). 

4.2. SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİNDE SOMATİK EMBRİYOGENESİS 

Şeftali Prunus persica (L.) embriyolarından kallus elde edilerek, sürekli olarak somatik 

embriyoların üretilebileceği hücre süspansiyon kültürlerinin oluşturulması için yöntem 

geliştirilmesine çalışılmıştır. Somatik embriyolar doğrudan kotiledon dokuları üzerinde ve 

modifiye MS ortamında elde edilmiştir. Ardından sekonder embriyolar henüz olgunlaşmasını 

tamamlamadan alınarak embriyogenik kallus üretiminde kullanılmıştır. 1 g taze ağırlığa sahip 

kallus kümeleri alınarak agar içermeyen sıvı formda hücre süspansiyon kümeleri 

oluşturulmuştur. Hücre süspansiyon kültürlerinde tek tek veya 10-15 adet olarak küme halinde 

embriyo oluşumu gerçekleşmiştir. Embriyoların gelişmesinde 2,4 D ve BAP’ın 

kombinasyonlarının etkisi görülmüştür. Ayrıca, kültürlerin karanlık koşullarda geliştirilmesi 

etkili bulunmuştur. Yine kültür yaşı canlılığı etkilemiş, 60 günlük kültürlerde canlılık %50 

olarak kaydedilmiştir. Kültürlerde elde edilmiş olan somatik embriyolar aydınlık koşullara 

alındıklarında, hemen klorofil üreterek, tomurcuklanma ile çoğalmaya başlamışlar, yumuşak 

dokulu embriyojenik kallus kümeleri sertleşmiş, yoğun küresel yapıdan kalp şekline değişen  
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embriyolar haline dönüşmüştür. Kültürlerde bipolar (kotiledon- radikül) yapılarına da 

rastlanmıştır (Bhansali ve diğ. 1991).  

Farklı vişne (P. cerasus L.) çeşitlerinin serbest tozlanan meyvelerinden alınan olgunlaşmamış 

kotiledonlardan 2,4-D+kinetin içeren besin ortamında embriyogenesis elde edilirken, NAA 

veya BAP kullanıldığında somatik embriyo gelişimi gerilemiş, kotiledon benzeri yapılar, 

yaprak, sürgün ve kök gelişmiştir. Ortama 0.1 mg/L IBA eklendiğinde somatik embriyolar daha 

iyi gelişmiştir. Çeşitlerden somatik embriyo gelişimi farklı oranda gerçekleşmiştir. 

Kotiledonların embriyonik eksenle birlikte kültüre alınması ‘Schattenmorele’ çeşidinde başarı 

şansını azaltmıştır. Ortam içeriğine bağlı olarak kotiledonların farklı (alt, üst, dip) kısımlarından 

somatik embriyo gelişimi gerçekleşmiştir.  Globüler ve kotiledon aşamasına dönüşmüştür. 

Kirazlarda ideal bir bodur anaç elde etmek için geleneksel metotlarda elde edilen sonuçlar 

yeterli gelmeyince, transgenik bitkiler üzerinde çalışmalar artmıştır.  Colt kiraz (Prunus avium 

X P. pseudocerasus) anacında Agrobacterium rhizogenesis’in pRi 1855 T-DNA’sı ile 

oluşturulan transgenik köklerinden somatik embriyogenesis elde edilmiş ve bitkiye dönüşümü 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Colt anacının sürgünlü kök kültürlerinden somatik embriyo 

gelişmiş, sonrasında çok sayıda ikincil embriyolar elde edilmiştir. Ancak bitkiye dönüşüm çok 

düşük oranda gerçekleşmiştir. Bu yöntemle genetik çalışmalar sonucunda elde edilebilecek olan 

transgenik bitkilerin etkin şekilde çoğaltılabilmesi amaçlanmıştır (Gutierrez-Pesce ve diğ., 

1998).  

Bir başka çalışmada ise kuş kirazının olgun zigotik embriyolarının kotiledonları kültüre 

alınarak adventif kökler geliştirilmiştir. Adventif köklerden protoplastlar izole edilerek hücre 

süspansiyon kültürleri oluşturulmuştur. Hormon olarak NAA+BA+Zeatin eklendiğinde 

embriyojenik kallus elde edilmiş ve hücre kümelerinde erken gelişim aşamasında somatik 

embriyolar oluşmuştur. Protoplastların izolasyonunu takip eden 15. haftalardan sonra somatik 

embriyo oluşumu azalmıştır. Kültür yaşı somatik embriyogenesis başarısını etkileyen bir faktör 

olarak belirtilmiştir (David ve diğ. 1992). 

Süs kirazında somatik embriyogenesisin klonal çoğaltım amacıyla kullanıldığı çalışmada 

sürgün uçlarından in vitro kültürler oluşturulmuş, in vitro bitkilerin kökleri 2,4-D içeren 

somatik embriyogenesis indüksiyon ortamlarına yerleştirilmiştir. Çalışmada somatik embriyo 

gelişimi gerçekleşmiştir. Yarı şeffaf somatik embriyolar, beyaz somatik embriyolar (direkt 

somatik embriyogenesis) gözlenmiştir. Primer somatik embriyolardan oluşan kallus üzerinde 

sekonder somatik embriyolar oluşmuştur. Karanlıkta inkübasyon ışıklı ortama göre pozitif etki 

yapmıştır. Ortama eklenen karbonhidrat kaynağı somatik embriyogenesis gelişimini  

1035



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

etkilemiştir. Sakkaroz ve glikoz her ikisi de embriyo gelişimini artırmış, şeker alkolleri olan 

sorbitol ve mannitol ise engellemiştir. Şeker ve şeker alkolleri ortama birlikte eklendiğinde 

etkileri azalmıştır (Cheong ve Pooler, 2004). 

Vişne (CAB 6P) ve  süs kirazı (G131) klonlarında yürütülen bir çalışmada eksplant tipi, farklı 

ortamlar ve kültür koşullarının etkileri incelenmiştir. Çalışmada en iyi sonuçlar yaprak 

eksplantları karanlıkta MS ortamında picloram eklenerek kültüre alındığında sağlanmıştır. 

Embriyojenik kallus gelişimi aşamasından sonra kültürler 0.4 µM BAP +0.05 µM NAA içeren 

MS ortamında geliştirilmiştir.  Süs kirazı yaprak eksplantlarında gelişebilen somatik embriyo 

elde edilememiştir. Yaprağın orta damarında şişme, yaprağın alt bölgesinde kallus oluşumu, 

anormal kallus gelişimi oluşmuştur. Vişne kültürlerinde somatik embriyo elde edilmiştir. Yine 

yaprağın orta damarında şişme oluşmuş, 15. günde yaprağın yaralı yerlerinde kallus gelişmiştir. 

Ardından kallusun farklılaşması ve proembriyoların gelişmesi gözlenmiştir. 4 µM picloram 

içeren ortamda 4 hafta sonra primer embriyolardan embriyojenik kallus üretilmiştir. Kalp 

şeklinden kotiledon aşamasına kadar somatik embriyolar gelişmiştir (Mahmoud ve diğ. 2017). 

4.3. SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE SOMATİK EMBRİYOGENESİS 

Ceviz uzun ömürlü, gençlik kısırlığı uzun odunsu bir meyve türüdür. Islah çalışmaları zaman 

alıcıdır. Juglans nigra ve J. Regia melezleri genellikle anormal gelişim göstermekte, melez 

bitkilerde canlılık oranı düşmektedir. Melezlerin olgunlaşmamış embriyolarının 

kotiledonlarından elde edilen gelişmiş yapıda somatik embriyolar çoğaltılmış, bunlardan 

sağlıklı bitkiler elde edilerek, melezleme çalışmalarından çeşit adaylarının elde edilmesi 

sağlanmıştır. Bu sayede gerek materyal canlılığı korunmuş, gerekse zamandan kazanılmıştır 

(Cornu 1989). 

Bazı ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinde apomiktik ve açıkta tozlanan tohumların 

olgunlaşmamış kotiledonlarından somatik embriyogenesis oluşumu araştırılmıştır. Dördüncü 

alt kültürün sonunda apomiktik ve apomiktik olmayan tohumlardan kaynaklanan embriyojenik 

kallus oluşturan kotiledon yüzdesi %3.6 ile %25 arasında olmuş; kotiledon başına embriyo 

sayısı 1 ile 9.7 arasında değişmiştir. Tokat-1 ceviz genotipinin apomiktik tohumlarının 

olgunlaşmamış kotiledonlarından elde edilen embriyojenik bir embriyo hattı ile ikincil 

embriyogenez çalışmaları sürdürülmüştür. Serbest tozlanma ile oluşan tohumların kotiledonları 

daha iyi sonuç vermiş, apomiktik tohumlardan istenen sonuç alınamamıştır. Elde edilen 

embriyojenik embriyo hatları daha ileri biyoteknolojik çalışmalarda faydalı olabilecek özellikte 

bulunmuştur (Şan 2002).  
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Yine olgunlaşmamış ceviz (Juglans nigra) embriyoların kotiledonlarından üretilen primer 

somatik embriyolardan sekonder embriyolar oluşturularak gen transferi çalışmalarında başarı 

şansı artırılmıştır (Bosela ve diğ., 2004). 

Çin kestanesinde (Castanea mollissima Blume) yürütülen bir çalışmada somatik 

embriyogenesisin mekanizmasının tanımlanması ve somatik embriyogenesis ile ilgili genlerin 

ekspresyonu üzerinde çalışılmıştır. Embriyogenesisin başlatılmasında kilit role sahip sekiz gen 

tanımlanmıştır. Çalışma sonuçlarının somatik embriyogenesis sırasında etkin olan moleküler 

mekanizmanın aydınlatılmasında genetik çalışmalarda önemli bir temel oluşturacağı 

beliritilmiştir (Lu ve diğ., 2017). 

4.4 TURUNÇGİL MEYVELERİNDE SOMATİK EMBRİYOGENESİS 

On bir farklı turunçgil anacının in vitro koşullarda geliştirilen bitkilerinin kök, yaprak, 

kotiledon, epikotil ve hipokotil kısımlarından embriyogenik kallus oluşumu araştırılmıştır. 

Çalışmada farklı besin ortamlarında kültüre alınan embriyo eksplantları arasında en yüksek 

embryogenik kallus oluşum oranı (%80) 2,4-D (2 mg/l)+BAP (0.5 mg/l) içeren besi ortamında 

Troyer sitranjı (Citrus sinensis (l) Osb. X Poncirus trifoliata (L) Raf) anacında gözlenmiştir. 

Epikotil, yaprak ve kotiledon kültürlerinin her üçünde de en iyi besi ortamı 2,4-D (2 mg/l)+KİN 

(0.5 mg/l)+NAA (2 mg/l) içeren ortam olmuştur. Epikotil eksplantları ise üç yapraklı Rubidoux 

(Poncirus trifoliata (L) Raf.) genotipinde en etkili sonuçları oluşturmuştur. Çalışmada yaprak 

eksplantlarından en iyi sonuçlar Severinia buxifolia genotipinden sağlanırken, Troyer 

sitranjında kotiledonlar en iyi başarıyı vermiştir. Kök eksplantları arasında en iyi gelişim Gou 

Tou turuncu (Citrus aurantium L.) nda olmuştur (Şen 2010).  

Turunçgil kaynaklarının güvenli bir şekilde değişimi ve korunması amacıyla yürütülen bir 

çalışmada, Kütdiken limon çeşidi hücre süspansiyon kültürlerinden izole edilen protoplastlara 

Zagara Bianca limonu yapraklarından izole edilen protoplastların PEG aracılığı ile füzyonu 

sağlanmıştır. 0.6 M sakkaroz içeren MT ortamında kültüre alınan füzyon ürünü protoplastlardan 

oluşan globüler embriyolardan bitki rejenerasyonu gerçekleşmiştir. Genetik materyalin 

saklanmasında önemli bir gelişme olarak verilmiştir (D’Onghia ve Djelouah 2000).  

Embriyonik kallus hatları genetik kaynakların in vitro koşullarda saklanmasına, Citrus ve 

Citrus akrabaları arasında somatik hibridizasyona olanak sağlamaktadır. Turunçgillerde 

tohumlar meyve etinden ayrıldıktan sonra özel koşullarda saklanması gereklidir. Somatik 

hibridizasyon ile bu süreç de kolaylaşacaktır (Ling ve Iwamasa, 1997).  

Calixto ve ark (2004) Citrus sinensis (L.) Osbeck ve Citrus grandis (L.) Osbeck 

(Hamlin+Indian Red ve hamlin+Singapura) arasında somatik hibridizasyon ile Tristeza virüsü  
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ve Phytophthora hastalığına tolerans anaçlar elde etmişlerdir. (Avenido ve diğ. ,2005) Şadok’ta 

somatik embriyoları olgunlaşmamış tohumların albedo dokularından MS (Murashige ve Skoog, 

1962) ve BP ortamlarında (1mg/l BAP + 1mg/l 2,4-D) elde etmişlerdir. Somatik embriyolardan 

regenerasyon sistemlerinin virüsten ari fidan üretimi için kullanılabileceği belirtilmiştir. 

4.5. ÜZÜMSÜ MEYVELERDE SOMATİK EMBRİYOGENESİS 

Çilekte somatik embriyogenesis ile elde edilen bitkilerin üretimde kullanılma potansiyeli 

önemlidir. Çilekte yürütülen bir çalışmada 1.0 mg/l 2,4-D+ 0.5 mg/l BAP+Prolin eklenen MS 

ortamında somatik embriyolar başarı ile üretilmiştir. Bitki rejerasyonu sağlanmış, oluşan 

bitkiler başarılı bir şekilde (%90-95) sera ve dış ortam koşullarına transfer edilmiştir. Küçük 

alanda çok sayıda bitki materyalinin üretimine olanak sağlayabilmesi bakımından tekniğin 

geliştirilmesinin gerektiği belirtilmiştir (Biswas 2007).  

Camarosa Çilek çeşidinde  2,4-D ve BAP'ın farklı konsantrasyonları ve kombinasyonları ile 

desteklenmiş MS ortamında somatik embriyogenesis indüklenmesine çalışılmıştır. 2mg/Lit 2, 

4-D ve 0.5 mg/L BAP eklenen ortamda %100 oranında cevap alınmış, kallus gelişimi ve 

somatik embriyoların erken gelişim aşaması gerçekleşmiştir. Embriyo gelişimi hormonsuz MS 

ortamında sağlanmış, Geliştirilen somatik embriyolar, %8 oranında 0.5mg/L GA3 eklenen MS 

ortamında çimlendirilmiştir (Waghmare ve diğ. 2017).  

Fern çilek çeşidinde yaprak ve yaprak sapı eksplantları 2,4-D’nin farklı dozlarının ilave edildiği 

MS besin ortamında kültüre alınmıştır. Yaprak sapında yaprak eksplantlarından daha fazla 

kallus oluşumu gerçekleşmiştir. En yüksek embriyonik kallus oluşumu (% 66.7) ise 2,4-D’nin 

1 mg/l dozunda elde edilmiştir. Çalışmada sadece yaprak sapı eksplantlarında ve 1.0 mg/l TDZ 

eklenen ortamlarda bitki rejenerasyonu sağlanabilmiştir (Taştepe 2011).  

4.6. TROPİK VE SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİNDE SOMATİK 

EMBRİYOGENESİS 

Sarılop incir çeşidinin in vitro yaprak segmentleri kullanılarak direkt ve indirekt somatik 

embriyogenesis yoluyla somatik embriyo oluşumu üzerine çalışılmıştır. Bu yapraklardan 

indirekt somatik embriyo gelişimi için 2 mg/L 2,4-D + 0.2 mg/L kinetin kombinasyonunda MS 

ortamında kültüre alınmış, % 66.66 oranında embriyojenik kallus oluşmasına rağmen, somatik 

embriyo gelişimi elde edilememiştir. Direkt somatik embriyo oluşumu için ise yaprak 

eksplantları TDZ (Thidiazuron) ve 2İP (N 6 -2-isopentenyladenine) kombinasyonlarını içeren 

MS besin ortamında kültüre alınmış; somatik embriyo, kallus ve kök gelişimi gerçekleşmiştir 

(Turan 2013). 
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Liçi suptropik iklim meyvesidir. Olgun dönemdeki ağaçlardan (>100 yaş) yeni üretim 

materyalinin oluşturulması için somatik embriyogenesis önemli bir yöntemdir.  Yapılan 

çaluışmada embriyojenik kültürler yaprak eksplantlarından oluşturulmuştur. Kallus 

indüksiyonu B5 temel besin ortamında 400 mg/l glutamin+200 mg/l kasein hidralizat+30 g/l 

sakkaroz+4.52 µM 2,4-D+9.30 µM kinetin+3 g/l gelrite eklenerek sağlanmıştır. Karanlık ortam 

en uygun sonuçları vermiştir. Yarı kuvvetinde katı MS besin ortamında veya yarı kuvvetinde 

süspansiyon kültürlerinde 4.52 µM 2,4-D+0.91 µM zeatin eklendiğinde embriyojenik kallustan 

somatik embriyolar geliştirilmiştir. Embriyoların olgunlaşması yine Hindistan cevizi sütü 

içeren MS besin ortamında gerçekleştirilmiş, GA3 ve aktif kömür ile desteklenen yarı 

kuvvetinde MS besin ortamında bitki oluşumu sağlanmıştır (Raharjo ve Litz, 2007). 

Mango’da somatik embriyogenesis çalışmaları Kurakkan çeşidinde yürütülmüştür. 3.5 cm 

büyüklüğündeki meyvelerden alınan nuseller dokudan 4.52 µM 2,4-D+%0.05 malt 

ekstraktı+13.78 µM spermidin eklenen MS besin ortamında embriyojenik kallus elde edilmiştir.  

Somatik embriyo oluşumu yüksek oranda gerçekleşmiştir. Düşük dozda sakkaroz ve oksin 

içeren ortamda embriyolar kalp ve kotiledon aşamalarına dönüşüm sağlamıştır. ABA,  IAA ve 

PEG içeren ortamda geliştirilen embriyolar, NAA, kinetin ve glutamin içeren MS temel besin 

ortamında %30 oranında çimlenme göstermiştir (Mishra ve diğ. 2010). 

Kakaoda genetik açılım nedeniyle tohumlardan fidan üretimi yüksek oranda varyasyona neden 

olmaktadır. Bu nedenle somatik embriyogenesis minimal varyasyonla materyal eldesi için bir 

teknik olarak görülmekte, ancak birçok çeşitte başarı sağlanamamaktadır. IMCP 67 genotipinde 

somatik embriyogenesis oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmada somatik 

embriyogenesisin başlatılması, sürdürülmesi, primer ve sekonder kallus geliştirilmesi için 

uygun ortam ve kültür süreleri incelenmiştir.  Primer ve sekonder embriyo gelişimleri 

sağlanarak, bitkiye dönüşüm yüksek oranda gerçekleştirilmiştir. Teknik fidanlıklarda üretim 

için önerilmiştir (Montoya, 2022).   
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ÖZET 

Bu araştırmada materyal olarak Kolibri F1 ve Korist F1 (Brassica oleracea var. gongylodes L.) 

çeşitleri kullanılmıştır. Bitkiler ısıtmasız plastik serada sera toprağında yetiştirilmiştir. 

Tohumlar torf doldurulmuş multipotlara ekilmiş ve ilk gerçek yapraklar görülünceye kadar 

standart bakım işlemleri yürütülmüştür.  Fideler ilk 4-5 yapraklı olduğu dönemden itibaren 

seraya dikilmiş ve iki farklı vejetasyon döneminde farklı konsantrasyonlarda hazırlanan tuzlu 

su ile sulama yapılmıştır. Bu amaçla alabaşın iki farklı vejetasyon döneminin başından (genç 

fide döneminden gövde başlangıcına kadar, gövde başlangıcından hasada kadar) itibaren 

sulama suyuna dört farklı dozda NaCl tuzu (Kontrol, 5 dS/m, 10 dS/m ve 20 dS/m) ilave 

edilmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve 

her tekerrürde 2 alabaş çeşidi (Kolibri F1 ve Korist F1), 2 tuz uygulama zamanı (Genç fide 

döneminden gövde başlangıcına kadar ve gövde başlangıcından hasada kadar olan dönem) ve 

4 tuz konsantrasyonundan (Kontrol, 5 dS/m, 10 dS/m ve 20 dS/m) oluşmaktadır. Tüm 

denemede toplam 48 parsel, her parselde 10 bitki ve tüm denemede toplam 480 bitki 

kullanılmıştır. Denemede, suda çözünebilir kuru madde miktarı (briks), gövde renk değerleri 

(L*, a ve b), klorofil miktarı (SPAD) ve yaprak sıcaklıkları (°C) ölçülmüştür. Denemede sulama 

suyundaki NaCl konsantrasyonu artışına paralel olarak suda çözünebilir kuru madde, gövde 

renk değerleri, klorofil miktarında azalmalar görülmüş, yaprak sıcaklıklarında artış 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Alabaş, NaCl, Tuz Stresi, Gövde Renk Değerleri, Klorofil Miktarı 
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SOME PHYSIOLOGICAL CHANGES CAUSED BY SALTY WATER APPLIED AT 

DIFFERENT VEGETATION PERIODS OF KOHLRABI 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, Kolibri F1 and Korist F1 (Brassica oleracea var. gongylodes L.) cultivars were 

used as material. Plants were grown in the soil of an unheated plastic greenhouse. Seeds were 

sown in peat-filled multipots and standart culturel practices were done until the first true leaves 

appeared. The seedlings were transplanted into the greenhouse starting from the period when 

they had the first 4-5 leaves and were irrigated with salt water prepared at different 

concentrations in two different vegetation periods. For this purpose, four different doses of 

NaCl salt (Control, 5 dS/m, 10 dS/m and 20 dS/m) were added to the irrigation water from the 

beginning of two different vegetation periods (from the young seedling period to the beginning 

of the stem, from the beginning of the stem to the harvest). The experiment was established 

according to a randomized plot design with 3 replications and each replication consisted of 2 

cultivars (Kolibri F1 and Korist F1), 2 salt application times (from the young seedling period to 

the stem beginning and from the beginning of stem to the harvest period) and 4 salt 

concentrations (Control, 5 dS/m, 10 dS/m and 20 dS/m). A total of 48 plots, 10 plants in each 

plot, thus a total of 480 plants in the whole experiment were used. Soluble solid content (brix), 

stem colour values (L*, a and b), chlorophyll content (SPAD value) and leaf temperature (°C) 

were determined. In the experiment, in parallel with the increase in the NaCl concentration in 

the irrigation water, it was observed decrease in the amount of chlorophyll, brix, stem colour 

values, and an increase in leaf temperatures was determined. 

 

Keywords: Kohlrabi, NaCl, Salt Stress, Stem Colour Values, Chlorophyll Content 
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1. GİRİŞ 

Doğal kaynaklarımızın günden güne azalması ve kısıtlı hale gelmesi, özellikle de tarımda yeni 

arayışları ortaya çıkarmaktadır. Kentleşen ve sanayileşen dünyada tarımsal alanlar her geçen 

gün azalmakta ve buna paralel olarak dünya nüfusu hızla artmaktadır. Bu nedenle, yürütülen 

araştırmalar minimum alandan maksimum verime ulaşmak üzerine yoğunlaşmaktadır. (Erdem 

ve ark. 2010) Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de özellikle su kaynaklarının zayıflaması, 

kuraklık ve çölleşme ile buna bağlı ekolojik bozulmalarla karşı karşıya olup küresel ısınmanın 

potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Küresel iklim değişikliği, kurak ve 

yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak kuraklığın süresinde ve şiddetindeki artışlar, 

çölleşme süreçlerini, tuzlulaşma ve erozyon konularını da tetikleyeceği bildirilmektedir (Türkeş 

1994).  

Tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yeraltı suyuna karışan 

çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması 

ve buharlaşma sonucu suyun topraktan ayrılarak tuzun toprak yüzeyinde ve yüzeye yakın 

bölümünde birikmesi olayıdır (Ekmekçi ve ark. 2005). Tuzluluk, topraktaki Na+, Mg+2, Ca+2, 

Cl-1, HC03--1\ S04
-2 ve B gibi anyon ve katyonların bitkilerin gelişimini kısıtlamasıyla ortaya 

çıkar. Tuzlu topraklarda özellikle Cl ve S04 tuzları dominant olarak bulunmaktadırlar. 

Topraklarda tuzluluk stresi genellikle Na+ tuzlan ile NaCl tarafından oluşturulmaktadır 

(Shannon 1984). Tuzlulukla ilgili çalışmalardaki ana düşünce, tuzluluğun tüm canlı yaşamına 

olan etkisinin anlaşılmasını sağlayarak, yaşamın hangi ölçü içinde tuzluluktan etkilenmediğini 

ortaya koymaktır. Toprak tuzluluğunun artması nedeniyle yaşamını tarıma bağlamış sayısız 

uygarlığın yok olduğunu tarih içerisinde anımsarız. Günümüzde en yeni ve çağdaş toprak, su, 

bitki ve çiftlik işletmeciliği tekniğine karşın tuzluluk nedeniyle tarım dışı kalmış alanlar 

oldukça yaygındır. Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon hektarda tuzluluk ve alkalilik sorunu 

bulunmaktadır. Bu, sulamaya uygun arazilerin yaklaşık %32,5’ ine denktir. Toprakların 

tuzlulaşma ve alkalileşmesini sulama, drenaj, toprak özellikleri ve iklim etmenleri gibi faktörler 

önemli ölçüde etkilemektedir (Ekmekçi ve ark. 2005). 

Alabaş, Brassicacea familyası içerisinde yer alan serin iklim sebzesidir. Kısa vejetasyon 

süresine sahip olması, ısıtmasız seralarda yetiştirilebilmesi ve ihracat potansiyelinin varlığı, bu 

sebze türünü ülkemiz yetiştiricileri için alternatif bir ürün haline getirmektedir (Arın 2002). 

Aynı familyada yer alan diğer sebze türlerine göre sıcağa ve kuraklığa toleransının daha yüksek 

olması da (Park vd., 2017) değişen iklim koşullarında alabaş yetiştiriciliğini avantajlı 

kılmaktadır. Ülkemiz için oldukça önem arz eden alabaş; besleyici değerinin yüksek olması,  
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düşük sıcaklıklara dayanıklılık göstermesi, fazla işgücü gerektirmemesi, çeşitli şekillerde 

değerlendirilebilmesi, kısa vejetasyon süresi ve kışın ısıtma yapılmaksızın seralarda üretiminin 

yapılması gibi özellikleriyle üreticiler için alternatif bir üründür. Keza alabaş, ihracat 

potansiyeli yüksek bir sebzedir (Arın, 2005). 

Brassicacea familyasının en önemli üyelerinden biri olan alabaş için ne yazık ki ülkemizde 

yeteri sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırma farklı vejetasyon dönemlerinde alabaş 

çeşitlerine uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarının büyümeye ve gelişmeye olan etkilerini 

belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tarımsal üretimde en önemli abiyotik stres faktörlerinden 

biri sayılan tuzluluk stresinin bu sebze türü için araştırılmasının literatüre önemli katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırmada materyal olarak Kolibri F1 ve Korist F1 (Brassica oleracea var. gongylodes L.) 

alabaş çeşitleri kullanılmıştır. Denemede tohumların multipotlara ekilmesi kapalı balkonda 

yapılmıştır. Sonrasında fideler asıl deneme yeri olan İstanbul ili Pendik İlçesinde bulunan 

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’na (40°54'15.1" Kuzey, 29°15'38.7" Doğu) ait ısıtmasız plastik 

seraya dikilmiştir. Esas yerine dikilen alabaş fideleri ısıtmasız plastik serada damla sulama 

sistemi ile tuz uygulamasının yapılacağı döneme kadar 3 gün ara ile sulanmıştır. Alabaş fideleri 

ilk 4-5 yapraklı olduğu dönemden itibaren hasada kadar sulama dönemlerinde farklı 

konsantrasyonlarda hazırlanan tuzlu su ile sulaması yapılmıştır. Tuzlu sulama iki farklı 

vejetasyon döneminde uygulanmıştır. Uygulamaya ilk olarak genç fide döneminde başlanmış 

ve sulama zamanlarında kovalara 0, 5, 10 ve 20 dS/m tuz konsantrasyonunu sağlayacak şekilde 

NaCl ilave edilerek gövde başlangıcına kadar uygulanmıştır. Diğer dönemde ise bitkilere gövde 

başlangıcından itibaren hasada kadar aynı uygulama yapılmıştır. Hasat sonrası taze ağırlıklar 

tartıldıktan sonra bitki kısımları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe 

Bitkileri Bölümü’nde etüvde kurutulmuş ve kuru ağırlıkları kaydedilmiştir. Gövde ve 

yapraklara ait renk değerleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda 

Mühendisliği Bölümü laboratuvarı’nda ölçülmüştür. Kimyasal analizler Tekirdağ Namık 

Kemal Üniversitesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(NABİLTEM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 

Anadolu Yakası Çevre Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş (Açıkgöz, 1984) ve her tekerrürde 2 alabaş çeşidi 

(Kolibri F1 ve Korist F1), 2 tuz uygulama zamanı (Genç fide döneminden gövde başlangıcına  
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kadar ve gövde başlangıcından hasada kadar olan dönem), 4 tuz konsantrasyonu (0, 5, 10 ve 20 

dS/m NaCl) uygulanmıştır. Denemede toplam 48 parsel (3 Tekerrür X 2 çeşit X 2 Uygulama 

zamanı X 4 Tuz Konsantrasyonu), her parselde 10 bitki ve tüm denemede toplam 480 bitki 

bulunmaktadır. Denemeden elde edilen verilerin istatistiki analizleri MSTAT versiyon 3,00/EM 

paket programı kullanılarak yapılmıştır. Önemli bulunan farklılıklar için LSD kontrol 

yöntemiyle farklılığı oluşturulan gruplar tespit edilmiştir (Akdemir ve ark. 1994). 

 

3. YAPILAN ÖLÇÜM, SAYIM VE DEĞERLENDİRME 

3.1. Suda Çözünebilir Kuru Madde (%) 

SÇKM analizinde, her parselden rastgele seçilen 3 alabaş gövde örneklerinin suları pres 

yardımıyla çıkarılarak portatif hassas (± 0,01) dijital refraktometre ile suda çözünebilir kuru 

madde miktarları okunmuştur (Cemeroğlu, 2007). 

3.2. Gövde Renk Değerleri (L*, a* ve b*) 

Renk ölçümleri özellikle homojen olmayan materyallerin renklerinin ölçümüne uygun, oldukça 

büyük bir ölçüm alanına sahip olan HunterLab D25LT (Hunter Associates Laboratory Inc., 

Virjinya, A.B.D.) renk ölçüm cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her cihazla ölçülen renk 

parametreleri; renk parlaklığı (L*) ve renk koordinatlarıdır (a* ve b*). L* değeri 0 ile 100 

arasında değişmekte ve 0 siyah rengi 100 ise beyazı göstermektedir. Renk koordinatları a* ve 

b* belirli bir ölçüm aralığına sahip olmayıp pozitif ve negatif değerler almaktadır. a* değeri 

kırmızı- yeşil ekseni temsil etmekte, pozitif değerler kırmızıyı, negatif değerler ise yeşili temsil 

ederken, 0 ise nötrdür. 2. renk koordinatı b* de pozitif değerler sarı rengi, negatif değerler ise 

mavi rengi göstermektedir (Eryılmaz Açıkgöz vd., 2015). 

Hasat döneminde her vejetasyon döneminde (genç fide döneminden gövde başlangıcına kadar, 

gövde başlangıcından hasada kadar) her parselden 3 farklı bitki gövdesi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Seçilen gövdelerde yapılan ölçümler 3 tekerrürlü olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Klorofil Tayini (SPAD Değeri) 

Hasat döneminde her vejetasyon döneminde (genç fide döneminden gövde başlangıcına kadar, 

gövde başlangıcından hasada kadar) alabaş yapraklarının klorofil içeriği “Konica Minolta 

SPAD-502” portatif klorofilmetre ile ölçülmüştür. Ölçüm yapılacak yaprağın ana damara yakın 

iki bölgesinden ve her parselden 3 bitkide örnek okumaları yapılmıştır (Geravandi vd., 2011). 
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3.4. Yaprak Sıcaklıklarının Saptanması (°C) 

Bitki yapraklarının sıcaklıkları infrared termometre (IRT) (Raynger ST8 model) ile 

ölçülmüştür. Sabah saatlerinde hasattan önce deneme alanında her parselden tesadüfi seçilmiş 

3 bitkinin yapraklarının 3-4 farklı bölgesinde ölçüm yapılarak ortalamaları alınmıştır. 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

4.1. Suda Çözünebilir Kuru Madde (SÇKM) 

Farklı vejetasyon dönemlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının uygulandığı Kolibri F1 ve 

Korist F1 alabaş bitkilerinin suda çözünebilir kuru madde içerikleri refraktometre ile 

belirlenmiştir. Sonuçlar Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1’de verilmiştir. 

Deneme sonucunda Çizelge 4.1’den de görüldüğü gibi SÇKM değerleri %5,33 ile %7,27 

arasında değişiklik göstermiştir. 

Bu sonuçlara göre araştırma konusunu oluşturan üç ana faktöre (çeşit, zaman ve tuz dozları) ait 

ortalamalarının istatistiki olarak %1 hata seviyesinde önemli olduğu bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.1. Değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının alabaşta suda çözünebilir kuru madde üzerine etkisi ve LSD testine göre gruplar 

 

Ana Etki ve İnt. 

Tuz Dozları 0 

dS/m  

5 

dS/m 

10 

dS/m 

20 

dS/m 

Ana 

Etki 

ve İnt. Çeşit ve Dönemler 

Çeşit X Tuz İnt. 

ve 

Çeşit Ana Etkisi 

Kolibri F1 6,33 6,06 5,65 5,40 5,86 b 

Korist F1 7,26 6,71 6,33 6,11 6,61 a 

Zaman X Tuz İnt. 

ve 

Zaman Ana Etkisi 

Genç fide döneminden gövde 

başlangıcına kadar 
6,80 6,17 5,73 5,62 6,08 b 

Gövde başlangıcından 

hasada kadar 
6,80 6,62 6,25 5,90 6,39 a 

Çeşit X Zaman X 

Tuz İnt. ve  

Çeşit X Zaman İnt. 

Kolibri F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına kadar 

6,33 5,90 5,47 5,33 5,76 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

6,33 6,23 5,83 5,47 5,97 

Korist F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına kadar 

7,27 6,43 6,00 5,90 6,40 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

7,27 7,00 6,67 6,33 6,82 

Tuz Dozları Ana Etkisi 6,80 a 6,39 ab 5,99 bc 5,76 c 6,235 

1048



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

Şekil 4.1 Alabaşın değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının suda çözünebilir kuru madde üzerine etkisi 

 

Aynı şekilde gövde başlangıcından hasada kadar tuz uygulama zamanı ortalamalarının (6,39), 

genç fide döneminden gövde başlangıcına kadar olan ortalamalardan (6,08) daha yüksek 

SÇKM ortalaması verdiği belirlenmiştir. 

Artan tuz dozu ana etkisi altında SÇKM içeriğinin tersine azaldığı şeklinde bir sonuca 

ulaşılmıştır. 

Bitkiler, dokularındaki ozmotik olarak aktif çözünen maddelerin miktarını arttırarak stres 

ortamına alışırlar domateste tuz stresinin su alımını azaltarak ozmotik potansiyeli ve çözünebilir 

madde içeriğini etkilediğini belirtmektedirler. Bu parametrenin kuraklık ve tuz stresi altındaki 

bitkilerde artış gösterdiği literatürde bildirilmiştir (Kıran vd., 2018). 

Meyvelerde suda çözünür kuru madde içerikleri doğrudan meyve kalitesi ile ilgili bir faktör 

olup, SÇKM’nin büyük bir kısmı şekerlerden oluşmaktadır. Yapılan bir çalışmada, çilek 

bitkisine uygulanan tuz stresindeki artışın, daha düşük şeker içeriği, organik asit ve suda 

çözünür kuru madde miktarına bağlı olarak meyve kalitesini düşürdüğü bildirilmiştir. Ayrıca, 

yüksek tuz stresinin marul ve ıspanak bitkilerinde de toplam kuru madde miktarlarını önemli 

ölçüde azalttığı daha önce yapılan çalışmalarda belirtilmiştir (Koç vd., 2015). 
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4.2 Gövde Renk Değerleri (L*, a* ve b*) 

Farklı vejetasyon dönemlerinde farklı tuz konsantrasyonlarının uygulandığı Kolibri F1 ve 

Korist F1 çeşit alabaş bitkilerinin gövde renk değerleri (L*, a* ve b*) Çizelge 4.2-4.3-4.4 ve 

Şekil 4.2-4.3-4.4’de verilmiştir. 

Alabaş çeşitlerinin yapraklarına ait parlaklık (koyuluk, açıklık) değerleri (L*), yaprak renkleri 

a* ve b*’ye ait verilerin incelenmesinde yaprak L*, yaprak a* ve b* renklerinin üçünde de çeşit 

ana etkileri istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuş, diğer ana etki ve interaksiyonlar 

istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

Çizelge 4.2 ve Çizelge 4.2’ye göre çeşitler arasında istatistiki fark olup Kolibri F1 çeşidi, Korist 

F1 çeşidine göre daha yüksek sonuç vermiştir. L değeri 0 ile 100 arasında değişmekte ve 0 siyah 

rengi 100 ise beyazı göstermektedir. Korist F1 çeşidinin yeşil, Kolibri F1 çeşidinin kırmızı renge 

yakın olduğu bilinmektedir. Gövde parlaklık değeri olarak da Kolibri F1 çeşidi daha koyu 

(35,21) yani 0 (sıfır) a yakın, Korist F1 çeşidi ise (67,65), 100 (yüz) e daha yakın olduğu için 

daha açık renk özelliğini göstermişlerdir. 

 

Çizelge 4.2. Değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının alabaşta gövde renk L değeri üzerine etkisi ve LSD testine göre gruplar 

Ana Etki ve İnt. 

Tuz Dozları 0 

dS/m  

5 

dS/m 

10 

dS/m 

20 

dS/m 

Ana 

Etki 

ve İnt. Çeşit ve Dönemler 

Çeşit X Tuz İnt. 

ve 

Çeşit Ana Etkisi 

Kolibri F1 34,00 34,62 35,46 36,75 35,21 a 

Korist F1 64,46 67,32 68,67 70,14 67,65 b 

Zaman X Tuz 

İnt. ve 

Zaman Ana 

Etkisi 

Genç fide döneminden gövde 

başlangıcına kadar 
49,20 51,70 52,27 52,37 51,38 

Gövde başlangıcından 

hasada kadar 
49,26 51,69 51,86 53,07 51,47 

Çeşit X Zaman 

X Tuz İnt. ve  

Çeşit X Zaman 

İnt. 

Kolibri F1 

Genç fide 

döneminden gövde 

başlangıcına kadar 

34,05 34,43 35,52 37,69 35,42 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

33,96 34,81 35,41 35,80 34,99 

Korist F1 

Genç fide 

döneminden gövde 

başlangıcına kadar 

64,36 67,05 68,96 69,02 67,35 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

64,56 67,58 68,32 71,32 67,95 

Tuz Dozları Ana Etkisi 49,23 51,15 52,06 52,27 51,43 
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Şekil 4.2. Alabaşın değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının Renk L* değeri (%) üzerine etkisi 

 

Aynı şekilde kontrole nazaran artan tuz (NaCl) uygulamasıyla yaprak parlaklık değerleri (L*) 

artmış yani Hunter Lab renk skalasına göre renk açılması meydana gelmiştir. Kontrol bitkilerine 

rağmen tuz stresine maruz kalan bitkilerde renk açılması meydana gelmiştir. Her iki çeşitte de 

20 dS/m tuz uygulamasında en fazla renk açılması olurken, en az renk açılması yine her iki 

çeşitte kontrol uygulamalarına ait yapraklarda meydana gelmiştir (Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.2 zaman ana etkisi bakımından ele alındığında, genç fide döneminden gövde 

başlangıcına kadar tuzlu su uygulama zamanına ait bitkilerin gövde parlaklık değerleri (51,38) 

gövde başlangıcından hasada kadar olan döneme göre (51,47) daha fazla olmuş, renk açılması 

daha artmıştır. Çizelgeye tuz uygulaması ana etkisi yönünden bakıldığında, artan tuz 

konsantrasyonlarında renk skala değerleri artmış yani L* değeri 100’e (beyaz) yaklaşarak 

açılmalar meydana gelmiştir. 

Çizelge 4.3 ve Şekil 4.3’de alabaş gövde renk (a*)2 değerine ait sonuçlar verilmiştir. Alabaş 

çeşitleri ana etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuş ve Kolibri F1 +13,01 renk a değeri 

verirken, Korist F1 çeşidi -6,77 renk a değerini vermiştir. Burada Kolibri F1 çeşidi kırmızı gövde 

rengine sahip olmasından dolayı renk a değerleri pozitif çıkmış, Korist F1 çeşidinin gövde 

renginin yeşil olmasından dolayı renk a değeri negatif sonuç vermiştir. 

 

                                                            
2 a* değeri kırmızı- yeşil ekseni temsil etmekte, pozitif (+) değerler kırmızıyı, negatif (-) değerler ise yeşili temsil 

ederken, 0 ise nötrdür. 
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Çizelge 4.3’de zaman ana etkisi ortalamaları incelendiğinde genç dönemden itibaren yapılan 

tuz uygulamasının gövde renklerini daha açtığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Çizelge 4.3. Değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının alabaşta gövde renk a* değeri üzerine etkisi ve LSD testine göre gruplar* 

Ana Etki ve İnt. 

Tuz Dozları 0 

dS/m  

5 

dS/m 

10 

dS/m 

20 

dS/m 

Ana 

Etki 

ve İnt. Çeşit ve Dönemler 

Çeşit X Tuz İnt. 

ve 

Çeşit Ana Etkisi 

Kolibri F1 14,00 14,16 13,13 10,73 13,01 a 

Korist F1 -7,30 -6,50 -6,86 -6,44 -6,77 b 

Zaman X Tuz 

İnt. ve 

Zaman Ana 

Etkisi 

Genç fide döneminden gövde 

başlangıcına kadar 
10,44 11,89 10,68 8,70 10,43 

Gövde başlangıcından 

hasada kadar 
10,85 8,77 9,32 8,47 9,35 

Çeşit X Zaman 

X Tuz İnt. ve  

Çeşit X Zaman 

İnt. 

Kolibri F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına 

kadar 

13,40 18,19 14,08 10,55 14,06 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

14,59 10,13 12,19 10,91 11,96 

Korist F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına 

kadar 

-7,48 -5,59 -7,28 -6,85 -6,80 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

-7,41 -7,11 -6,45 -6,02 -6,75 

Tuz Dozları Ana Etkisi 10,65 10,33 9,99 8,58  
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Şekil 4.3. Alabaşın değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının gövde renk a* değeri üzerine etkisi 

 

Gövde renk a* değerlerine ait Çizelge 4.2 tuz ana etkisi bakımından bakıldığında artan tuz 

uygulamaları ile renk değerlerinin azaldığı yani renkte bozulmalar meydana gelerek açılmalar 

oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Çizelge 4.4 ve Şekil 4.4’de türlerin gövde rengi (b*)3 değeri Kolibri F1 çeşidinde b- (mavi) 

olarak ölçülmüş ve Korist F1 çeşidinde gövde rengi b+ (sarı) olarak ölçülmüştür. Çizelge 4.4 

sadece zaman ana etkisi bakımından irdelendiğinde tuz uygulamasına daha geç başlanan 2. 

dönem uygulamasında gövde renk b* değerleri daha yüksek pozitif değer vererek bu dönemde 

gövdede daha fazla sarı renk oluşturmuştur. 

Tuz dozları ana etkisi bakımından Çizelge 4.4 değerlendirildiğinde artan tuz miktarının renk b 

değerini arttırdığı yani Hunter Lab renk skalasına göre değerlendirildiğinde gövdede 

sararmanın daha da arttığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Özbakır (2007) yaptığı çalışmada mor renkli alabaş çeşitlerinde, a değerinin en fazla Korist F1 

çeşidinde, yeşil renkli çeşitlerde ise Superschmelz ve Gigant çeşitlerinde bulunduğunu 

belirtmiştir. 

Köroğlu (2019), tuzluluk seviyesinin artışıyla birlikte turp da b değerinin arttığını, kontrol 

uygulamasında 17.60 olan b değerinin en yoğun tuz konsantrasyonunda 24.42’ye kadar 

yükseldiğini ve a değerlerinin farklı tuz seviyelerinde 46,86 ile 39,52 arasında değiştiğini 

bildirmiştir. Çalışmada tuzluluk seviyesinin artışıyla gövdelerde a değeri düşmüştür. L 

değerleri ise 39,92 ile 38,87 arasında ölçülmüştür. Sonuç olarak sulama suyunda tuz  
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konsantrasyonu artışıyla gövdelerde sarı rengin arttığı ve kırmızı rengin azaldığı sonucuna 

varılmıştır. 

Erzurum koşullarında 2012 ve 2013 yıllarında yapılan denemelerde çeşitler ve dikim zamanları 

arasında L değeri bakımından önemli farklılıklar belirlenmiştir. Çeşitler arasında (Korist F1, 

Kolibri F1, Kossak F1) en yüksek L değeri Korist F1’de bulunmuştur. Her iki yılda da ortalama 

a değeri bakımından çeşitler arasında fark çok önemli bulunmuş, en yüksek değerler sırasıyla 

22,52 ve 23,12 ile Kolibri F1 çeşidinden elde edilmiştir. Dikim zamanları arasında fark ise 2012 

yılında önemsiz bulunurken, 2013 yılında önemli çıkmıştır. b değerinin alabaş çeşitlerine göre 

değiştiği ve her iki yılda da en yüksek ortalama b değerinin Kossak F1 çeşidinde belirlendiği 

bildirilmiştir (Yıldırım vd., 2017). 

 

Çizelge 4.4. Değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının alabaşta gövde renk b* değeri üzerine etkisi ve LSD testine göre gruplar* 

Ana Etki ve İnt. 

Tuz Dozları 0 

dS/m  

5 

dS/m 

10 

dS/m 

20 

dS/m 

Ana Etki 

ve İnt. Çeşit ve Dönemler 

Çeşit X Tuz İnt. 

ve 

Çeşit Ana Etkisi 

Kolibri F1 -6,17 -4,70 -4,58 -3,04 -4,62 b 

Korist F1 27,57 27,75 27,96 29,53 28,20 a 

Zaman X Tuz İnt. 

ve 

Zaman Ana 

Etkisi 

Genç fide döneminden gövde 

başlangıcına kadar 
14,86 15,39 16,17 16,42 15,71 b 

Gövde başlangıcından 

hasada kadar 
15,85 15,93 17,94 18,74 17,11 a 

7,11 Çeşit X 

Zaman X Tuz İnt. 

ve 

Çeşit X Zaman 

İnt. 

Kolibri F1 

Genç fide 

döneminden gövde 

başlangıcına kadar 

-5,67 -4,96 -3,78 -2,42 -4,21 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

-7,37 -5,37 -3,73 -3,66 -5,03 

Korist F1 

Genç fide 

döneminden gövde 

başlangıcına kadar 

27,16 27,30 25,82 28,56 27,21 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

27,97 28,20 30,11 30,50 29,20 

Tuz Dozları Ana Etkisi 11,78 12,44 13,24 14,33  
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Şekil 4.4. Alabaşın değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının gövde renk b değeri üzerine etkisi 

 

Alternatif yeşilliklerde (mibuna, mizuna, komatsuna) kontrol uygulamasına kıyasla tuz 

konsantrasyonunun artmasıyla beraber yapraklara ait parlaklık değerlerinde (L*) renkte açılma 

meydana gelmiştir. Tuz uygulaması ile yaprakların yeşil renk değerleri kontrol uygulamasına 

kıyasla azalırken, sarı renk değerinde ise artış görüldüğü belirtilmiştir (Furkan, 2019). 

4.3 Toplam Klorofil Tayini (SPAD Değeri) 

Denemedeki Kolibri F1 ve Korist F1 çeşitlerinin toplam klorofil miktarı ortalamalarına ait 

değişimler Çizelge 4.5 ve Şekil 4.5’de gösterilmektedir. 

Çeşit ana etkisi açısından ortalamalar değerlendirildiğinde Korist F1 çeşidi klorofil miktarı 

(51,66 SPAD) bakımından Kolibri F1 çeşidinden (49,09 SPAD) daha yüksek sonuçlara sahip 

olduğu belirlenmiştir. Alabaşların gövde başlangıcından itibaren tuz uygulamasına maruz 

kaldığı zamanın genç fide dönemi uygulamalarına nazaran daha fazla klorofil içerdiği 

saptanmıştır.  

Klorofil içeriği de tuz stresi altındaki bitkilerde olumsuz etkilenmektedir. Tuz stresi altında 

genel metabolik faaliyetlerin aksaması, başta Ca ve K olmak üzere N, P ve Mg gibi makro besin 

elementlerinin alınımlarında kısıtlanma gibi faktörler klorofil aktivasyonunu azaltmaktadır 

(Akay, 2010). 

Seemann ve Crithley (1985) ile Aranda ve Stvertsen (1996), e göre yüksek tuz 

konsantrasyonlarında iyon birikimi ve stomaların açılıp kapanmasındaki düzensizlik nedeniyle  
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toplam korofil miktarında azalmalar olduğunu ve bunun sonucu olarak fotosentez etkinliğinin 

düşerek bitkinin gelişmesinde gerilemelerin ortaya çıktığını ifade etmektedirler (Yeğin, 2012). 

Farklı bitkilerde yapılan denemeler sonucunda diğer araştırmacılar tarafından benzer şekilde, 

NaCl miktarını artmasıyla birlikte klorofil miktarında düşüş görüldüğü, bunun sonucunda 

fotosentez etkinliğinin azalarak bitkinin gelişmesinde gerilemeler ortaya çıktığı bildirilmiştir 

(Kuşvuran vd., 2008a; İzci 2009; Yıldız vd., 2010; Kıran vd., 2014). 

 

Çizelge 4.5. Değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının alabaşta klorofil miktarı (SPAD değeri) üzerine etkisi. 

Ana Etki ve İnt. 

Tuz Dozları 0 

ds/m  

5 

ds/m 

10 

ds/m 

20 

ds/m 

Ana 

Etki 

ve İnt. Çeşit ve Dönemler 

Çeşit X Tuz İnt. 

ve 

Çeşit Ana Etkisi 

Kolibri F1 55,59 52,65 48,13 39,97 49,09 b 

Korist F1 55,85 54,01 51,26 45,51 51,66 a 

Zaman X Tuz İnt. 

ve 

Zaman Ana Etkisi 

Genç fide döneminden gövde 

başlangıcına kadar 
55,78 a 52,77 abc 48,68 cd 37,96 e 48,80 b 

Gövde başlangıcından 

hasada kadar 
55,66 a 53,90 ab 50,72 bcd 47,53 d 51,95 a 

Çeşit X Zaman X 

Tuz İnt. ve  

Çeşit X Zaman 

İnt. 

Kolibri F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına kadar 

55,73 52,50 46,97 35,32 47,63 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

55,45 52,80 49,30 44,63 50,55 

Korist F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına kadar 

55,83 53,03 50,40 40,60 49,97 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

55,87 55,00 52,13 50,43 53,36 

Tuz Dozları Ana Etkisi 55,72 a 53,33 a 49,70 b 42,75 c 50,375 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

Şekil 4.5 Alabaşın değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının klorofil miktarı (SPAD değeri) üzerine etkisi 

 

4.4 Yaprak Sıcaklığı (ºC) 

Denemedeki bitkilerin yaprak sıcaklıkları hasattan önce sabahın erken saatlerinde infrared 

termometre ile belirlenmiştir. Bitkilere ait ortalama yaprak sıcaklıklarındaki değişimler Çizelge 

4.6 ve Şekil 4.6’da sunulmuştur. 

Çizelge 4.6’dan da görüldüğü gibi tuzlu su uygulamasının ana etkileri yönünden iki çeşitte de 

tuz konsantrasyonu artışına paralel olarak yaprak sıcaklıklarının da arttığı görülmektedir. 
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Çizelge 4.6 Değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının alabaşta yaprak sıcaklığı (ºC) üzerine etkisi 

Ana Etki ve İnt. 

Tuz Dozları 0 

ds/m  

5 

ds/m 

10 

ds/m 

20 

ds/m 

Ana 

Etki 

ve İnt. Çeşit ve Dönemler 

Çeşit X Tuz İnt. 

ve 

Çeşit Ana Etkisi 

Kolibri F1 12,08 e 13,33 bc 13,83 ab 14,33 a 13,40 a 

Korist F1 12,16 de 12,33 de 12,50 de 12,83 cd 12,46 b 

Zaman X Tuz 

İnt. ve 

Zaman Ana 

Etkisi 

Genç fide döneminden gövde 

başlangıcına kadar 
12,25 13,17 13,67 14,00 13,27 a 

Gövde başlangıcından 

hasada kadar 
12,00 12,50 12,67 13,17 12,58 b 

Çeşit X Zaman 

X Tuz İnt. ve  

Çeşit X Zaman 

İnt. 

Kolibri F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına 

kadar 

12,17 13,67 14,33 14,67 13,71 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

12,00 13,00 13,33 14,00 13,08 

Korist F1 

Genç fide 

döneminden 

gövde 

başlangıcına 

kadar 

12,33 12,67 13,00 13,33 12,82 

Gövde 

başlangıcından 

hasada kadar 

12,00 12,00 12,00 12,33 12,08 

Tuz Dozları Ana Etkisi 12,12 c 12,83 b 13,17 ab 13,58 a 12,927 

 

 

Şekil 4.6 Alabaşın değişik vejetasyon dönemlerinde uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarına sahip sulama 

sularının yaprak sıcaklığı üzerine etkisi 
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Dönem ana etkisini dikkate aldığımızda yaprak sıcaklığı bakımından yüksek sonucu genç fide 

döneminden hasada kadar tuz uygulaması yapılan bitkiler verirken (13,27 °C), gövde 

başlangıcından hasada kadar tuz uygulaması yapılan bitkilerde sıcaklık 12,58 °C olmuştur. Tuz 

uygulaması ana etkisi yönünden Çizelge 4.6 ve Şekil 4.6 incelendiğinde, tuzlu suyun farklı 

konsantrasyonlarda yaprak sıcaklığı üzerinde etkili olduğu görülmekte ve 20 dS/m NaCl 

uygulamasından en yüksek (13,58 °C), kontrol uygulamasından ise en düşük (12,12 °C) yaprak 

sıcaklığı ortalamaları elde edilmiştir. Tuz konsantrasyonu arttıkça yaprak sıcaklığının 

yükseldiği görülmektedir.  

Bitki strese girdiğinde en erken belirtilerden biri yaprak sıcaklığının artmasıdır. Bu durum 

radyasyon emiliminin olduğu ve transpirasyonun engellendiği şeklinde açıklanmıştır (Chaerle 

ve Van DerStraeten, 2000). 

Kaya (2011)’ya göre NaCl uygulaması sonucunda, hiç tuz uygulanmayan bitkilerde, farklı 

miktarlarda tuz uygulamalarına kıyasla, çalışmamızdaki gibi, yaprak sıcaklıklarında azalma 

olduğunu belirtmiştir. 

Küçükkömürcü (2011), bamyada, Bora (2015) biberde, Furkan (2019) alternatif yeşilliklerde, 

Deveci ve Tuğcu (2017) yaprak lahanada tuz uygulamaları sonucunda yaprak sıcaklıklarının 

arttığını, hatta bu artışların ortalama 2,0-2,3 °C arasında olduğunu tespit etmişlerdir. 

Vermeulen vd. (2007), domateste yapmış oldukları çalışmalarında, stomaların kapandığı 

durumda yaprak sıcaklığının yükseldiğini tespit etmişlerdir. Dasgan (2008), tuz ve kuraklık 

streslerinin genellikle yüksek sıcaklık ile beraber ortaya çıktığını ve bitkinin düşük yaprak 

sıcaklığına sahip olmasının transpirasyonla kendini serinletme çabası olarak strese karşı bir 

adaptasyon mekanizması olabileceğini bildirmiştir. 

Artan tuz miktarından dolayı köklerin topraktan su alımında problem yaşamasından dolayı 

bitkiler stomalarını kapatarak bünyelerindeki suyun hızlı şekilde terleyerek kaybolmasının 

önüne geçmektedir. Bunun sonucunda kontrol bitkilerine nazaran artan tuz dozları sonucunda 

yaprak yüzey sıcaklıkları yükselmektedir. 

 

5. SONUÇ  

Toprakta bulunan çözünebilir tuzların artmasıyla birlikte bitkilerde meydana gelen tuz stresi 

verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemekte ve bu durum ciddi ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Araştırmacılar ekonomik öneme sahip birçok türde tuzluluğun zararlarını ve 

bitkilerde meydana gelen değişimleri incelemişlerdir. Ülkemizde ve dünyada yoğun olarak 

üretimi yapılan Brassicacea familyasına ait sebze türlerinin abiyotik stres faktörlerine karşı  
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dayanımı değerlendirilmiş fakat bu familya içerisinde önemli bir yere sahip olan alabaş türü 

için tuzluluk stresi denenmemiştir. Denemede sulama suyundaki NaCl konsantrasyonu artışına 

paralel olarak SÇKM, klorofil miktarı, gövde renk değerlerinde azalmalar görülmüş; yaprak 

sıcaklıklarında artış tespit edilmiştir. 

Tüm dünyada gittikçe artan nüfus, küresel ısınma ve sera etkisinin sonucunda su kaynaklarının 

azalması, kuraklığın artması ve devamında topraklarımızın tuzlulaşması kaçınılmaz bir 

gerçektir. Sonuç olarak; kuraklık ve tuzluluk sorunlarının yaşandığı bölgelerde sebze 

yetiştiriciliği ve tür çeşitliliğin arttırılması konusu önem arz etmektedir. 

Denememizin sonucunda farklı konsantrasyonlara sahip sulama suyuyla sulanan alabaşların tuz 

stresi altında bazı fizyolojik kriterlerde zararlanmalar meydana geldiği ancak bu zararlar sonucu 

oluşan stresin bitkilerin ölümüne sebep olmadığı sonucuna varılmıştır. Denemede ele alınan 

kriterler dikkate alındığında, uygulama zamanlarına göre bitkilerin genç fide döneminde 

tuzluluk zararına karşı daha hassas olduğu gözlemlenmiştir. Tuzluluk problemi olan yerlerde 

ortam koşullarına göre tür ve çeşit seçimi göz önünde bulundurulmalıdır. Kolibri F1 ve Korist 

F1 bitkilerinde 5 dS/m tuz konsantrasyonundan sonra SÇKM ve klorofil miktarında azalmalar 

başladığı ve sulama suyundaki tuz yoğunluğunun artmasına paralel olarak bitkilerde 

zararlanmanın artış gösterdiği saptanmıştır. 
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ÖZET 

Mevcut araştırma, yerel susam genotipine farklı dozlarda salisilik asit uygulamasını çimlenme 

ve erken gelişim döneminde tuz stresi koşullarına tepkilerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Araştırma 2022 yılında Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü laboratuvarında tesadüf parselleri faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı 

olarak kurulmuştur. Çalışmada, susam genotip tohumlarına 0, 0.5 ve 1 mM salisilik asit (SA) 

uygulanmıştır. Tohumlar 4 farklı tuz stresi (0, 75, 150, 225 mM NaCl) ortamında 

çimlendirilmiştir. Kök uzunluğu, gövde uzunluğu, kök yaş ağırlığı, gövde yaş ağırlığı, kök kuru 

ağırlığı ve gövde kuru ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; artan tuz 

stresi incelenen tüm özellikler üzerinde olumsuz etkiye sahip olmuştur. Tuz stresi koşullarında 

tohumlara 1 mM SA uygulaması bazı özellikler için iyileştirici etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre SA abiyotik stres koşullarında olumlu etkiler gösterse 

de, bitkilerin stres toleransını sağlamadaki rolünün açıklığa kavuşturulması için daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, Bitki gelişimi, Salisilik asit, Susam 
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ABSTRACT 

The present study was carried out to determine the response of salicylic acid application at 

different doses to the local sesame genotype to salt stress conditions during germination and 

early development. The research was established in 2022 in the laboratory of the Department 

of Field Crops, Faculty of Agriculture, Şırnak University, according to the randomized plots 

factorial experiment design with three replications. In the study, 0, 0.5 and 1 mM salicylic acid 

(SA) was applied to sesame genotype seeds. Seeds were germinated in 4 different salt stress (0, 

75, 150, 225 mM NaCl) environments. Root length, stem length, root fresh weight, stem fresh 

weight, root dry weight and stem dry weight properties were investigated. According to the 

results of the research; increased salt stress had a negative effect on all the traits studied. It was 

determined that applying 1 mM SA to seeds under salt stress conditions improved some traits. 

Although the results show that SA has a positive effect under abiotic stress conditions, more 

research is needed to clarify the role of plants in providing stress tolerance. 

 

Keywords: Salt stress, Plant growth, Salicylic acid, Sesame 
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GİRİŞ  

Susam (Sesamum indicum L.), Orta Afrika’dan dünyaya yayılmış olup yaklaşık 4000 yıldır 

tarımı yapılan en eski yağ bitkilerinden birisidir.Kültürü yapılan tek yıllık yağ bitkileri arasında; 

soya, kolza, yerfıstığı ve ayçiçeğinden sonra en fazla ekimi yapılan bitki susamdır (Oplinger ve 

ark., 1990).Sesamum indicum (susam) dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Ülkemizde tarımı 

yapılan yağ bitkileri içerisinde önemli bir yeri olan susam, tohumlarında %50-60 yağ içeren 

yazlık ve otsu bir bitkidir. Bileşiminde ayrıca %25 protein bulunmaktadır. Besleyici özelliği ve 

lezzetinden dolayı insan besini olarak çok miktarda tüketilir ( Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü). 

Dünyada toplam susam üretimi 3.4 milyon tona yakındır. Bunun %25’ini Hindistan, %23’ünü 

Çin, %12’sini Sudan, %4’ünü Nijerya, %1’ini Somali, %1’ini Türkiye, %1’ini Meksika geri 

kalan %33’ünü de diğer ülkeler üretmektedir.  Ancak susam üretiminin yoğun olarak yapıldığı 

Asya ülkelerinde (Hindistan. Çin. Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Srilanka) 

üretilen susam, geniş oranda bitkisel yağ (%77.6) olarak değerlendirilmekte, diğer kısmı ise 

pastacılıkta (%20.1) ve tohumluk olarak (%2.3) tüketilmektedir (Desai ve Goyal. 1981). 

Susam ekim bakımından ayçiçeği, haşhaş ve kolzadan sonra gelir. Susam en fazla Çin, Nijerya, 

Somali, Meksika ve Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye’de TÜİK 2021 verilerine baktığımızda 

2021 yılı için, Susam üretimi 254.862 dekarda 17.657 ton olarak bildirilmiştir. 

Susam, tohumlarında %50-60 yağ ve %25 protein bulunduran bir yağ bitkisidir. Yüksek yağ 

kalitesi ile dünya bitkisel yağ üretiminde önemli bir yer tutan susamın (Ashri. 1989) ekonomik 

olmaması nedeniyle ülkemizde yemeklik yağ olarak kullanımı sınırlı kalmıştır.  Tohumunda 

%50-60 oranında yağ bulunan susam. Türkiye’de ise daha ziyade tahin ve tahin helvası 

imalinde, unlu mamullerin üretiminde, yağı ise parfümeri, kozmetik ve sabun sanayinde 

kullanılmaktadır. 

Ülkemizde son yıllarda birçok çevre sorunları ile karşı karşıya kalmak durumda kalmıştır. 

Verimli tarım alanlarının hızla azalması, tarım alanlarında artan hatalı gübreleme, yoğun 

pestisit kullanımı, atıkların bilinçsiz bir şekilde artması gibi çevresel sorunlar meydana 

gelmektedir.  

Bunların sonucu olarak, iklim ve toprak faktörlerinde meydana gelen değişimler bitkilerde 

abiyotik stres koşulları oluşturmaktadır. Bu faktörler, bitki türlerinin dağılışını ve 

popülasyonunu genetik yapısını farklı şekillerde değişiklikler meydana 

getirmektedir(Bruke,1990). 
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Tuz stresi üzerine son zamanlarda; su alımı, fotosentez, osmotik ayar ve oksidatif metabolizma 

gibi fizyolojik yöntem konularında, tuz stresi yoğun araştırma konusu olmuştur. Tuz stresinin 

etkileri için yapılan çalışmalarda, çevresel strese olağanüstü duyarlılığından ötürü fotosentetik 

performans aydınlatıcı bir belirteç olarak bulunmuştur. Dünyada tarımsal üretimde tuzluluk 

önemli bir sorun olup ekili alanların yaklaşık %20’si ve sulanan alanların %50’sinde tuzluluk 

sorunu bulunmaktadır (Flowers and Yeo 1995). 

Tuzluluk sorununun yol açtığı stresten dolayı tarımsal üretimde %50’ye varan verim kaybı 

yaşanmaktadır (Kreps et al. 2002).Tuz stresi, bitkiyi tohum çimlenmesinden bitki gelişimine 

kadar olan fizyolojik süreçlerde büyüme ve verim azalmasıyla sonuçlanan etkilerle etkiler 

(Arfan et al., 2007). 

Salisilik asit, birçok metabolik olayı düzenleyerek bitkinin tuza karşı toleransını artırmakta ve 

birçok metabolik olayı düzenleyerek bitkinin stresini azaltmakta ve normal gelişimini 

sağlamaktadır (Ashraf et al. 2010; Hussain et al. 2011).  Bitkilere 16 uygulanan salisilik asit, 

bitkinin hastalık ve zararlılara karşı direncini de artırmakta, birçok patojene karşı koymasını 

artırmakta ve dayanıklılığını sağlamaktadır (Snyman and Cronjé 2008).  

Salisilik asitin tuzluluk, kuraklık, aşırı sıcaklık ve topraktaki birçok ağır metale karşı bitkinin 

dayanıklılığını artırmakta, uygulanması halinde sayılan bu olumsuz şartlardan bitkinin daha az 

etkilenmesini sağlamaktadır (Hayat et al. 2010). Salisilik asitin bu olumlu etkileri tek başına 

sağladığı gibi diğer ajanlarla etkileşim suretiyle olumlu etkilerini artırdığı da bilinmektedir 

(Hussain et al. 2011). Yapılan çalışmalar, buğdayda tuz (Shakirova and Bezrukova 1997) ve su 

stresine (Singh and Usha 2003), çeltikte ağır metal stresi (Pál et al. 2002; Mishra and Choudhuri 

1999), fasulye ve domateste kuraklık ve don (Senaratna et al. 2000) stresine salisilik asit 

uygulamalarının bitkilerde toleransı arttırdığı bildirilmiştir (Kaydan ve Yağmur 2006). 

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma, 2022 yılında Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

laboratuvarında tesadüf parselleri faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Çalışmada, susam genotip tohumlarına 0. 0.5 ve 1 mM salisilik asit (SA) 

uygulanmıştır. Tohumlar 4 farklı tuz stresi (0, 5, 150, 225 mM NaCl) ortamında 

çimlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan tohum materyalleri çimlendirme işlemene tabi 

tutulmadan önce bulaşma oluşmasın diye %10’luk (NaClO) ile 5 dakika çalkala işlemi yapıldı.   
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Dezenfekte edilen tohumlar daha sonra 3 defa saf su ile durulanmıştır. Salisilik asitle muamele 

edilecek tohumlar hazırlana solüsyon içerisinde 12 saat bekletildikten sonra kurutma havluları 

ile oda sıcaklığında kurutuldu. Çimlendirme ortamı olan 9 cm’lik plastik petri kapları içerisinde 

bulunan filtre kâğıdı üzerine 10’ar tohum bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. Deneme ortamı 

24±1 °C’lik sabit sıcaktaki çimlendirme odasında 18/6 saat gün uzunluğunda 8 gün süreyle 

yürütülmüştür. Kök uzunluğu, kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, fide boyu, sürgün yaş ağırlığı 

ve sürgün kuru ağırlığı özellikleri incelenmiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçların varyans analizi JMP 10 istatistik programı yardımıyla 

yapılmıştır. Araştırmada incelenen özelliklerin ortalamalar arası farklılıklar %5 LSD göre 

belirlenmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA  

Kök Uzunluğu  

Çimlendirme döneminde farklı tuz dozları uygulanan susam genotipinin kök uzunluklarına ait 

verilerin ortalamaları Tablo 1’de sunulmuştur. Salisilik asit x tuz dozu arasındaki interaksiyonu 

istatiksel olarak önemli bulunmuştur. Tuzluluk stresinin kök uzunluğu özelliğini olumsuz 

yönde etkilemiştir. Yüksek tuz dozu uygulamasında (225 mM) kök uzamasının olmadığı 

görülmüş. Salisilik asit uygulaması ise kontrol  (0 mm) ile benzer özellik göstermiştir. Salisilik 

asit uygulaması kök uzunluğu özelliğini iyileştirici etki göstermemiştir. 

 

Tablo 1. Salisilik asit ve tuz stresi uygulamalarının susam bitkisinin kök uzunluğuna ait ortalama 

değerleri 

Uygulama 

(NaCl) 

Salisilik Asit 

0 mM 0.5 mM 1 mM 

0 mM 31.63 a 28.53 a 29.75 a 

75 mM 8.22 b 9.25 b 8.21 bc 

150 mM 4.02 cd 3.70 d 3.18 d 

225 mM 0 e 0 e 0 e 

 

Kök Yaş Ağırlığı  

Çimlendirme döneminde farklı tuz dozları susam genotipinde kök yaş ağırlıklarına ait verilerin 

ortalama değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. Tuzluluk stresinin kök yaş ağırlığı özelliğini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Kontrol (0 mm) koşulunda 1 mM salisilik asit uygulamasının 

kontrole göre daha yüksek değer elde edilmesine neden olmuştur. Salisilik asit uygulamasının 

kök yaş ağırlığını 0 ve 75 mM stres koşulunda bu özelliği iyileştirici etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 2. Salisilik asit ve tuz stresi uygulamalarının susam bitkisinin kök yaş ağırlığına ait ortalama 

değerleri 

Uygulama 

(NaCl) 

Salisilik Asit 

0 mM 0.5 mM 1 mM 

0 mM 0.0109 b 0.0106 b 0.0228 a 

75 mM 0.003233 c 0.01276 b 0.0257 a 

150 mM 0.00180  c 0.002133 c 0.00373 c 

225 mM 0 e 0 e 0 e 

 

Kök Kuru Ağırlığı 

Çimlendirme döneminde farklı tuz dozları uygulanan susam genotipinin kök kuru ağırlıklarına 

ait verilerin ortalama değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. Tuzluluk stresinin kök kuru ağırlığı 

özelliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Salisilik asit uygulamasının kök yaş ağırlığını kontrol 

grubunda (0 mM) stres koşulunda bu özelliği iyileştirici etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Salisilik asit ve tuz stresi uygulamalarının susam bitkisinin kök kuru ağırlığına  ait ortalama 

değerleri 

Uygulama 

(NaCl) 

Salisilik Asit 

0 mM 0.5 mM 1 mM 

0 mM 0.0050667 a 0.0036667 bc 0.0047667 ab 

75 mM 0.0024667 cd 0.0022667 d 0.0024667 cd 

150 mM 0.0016000 d 0.0013333 d 0.0022333 d 

225 mM 0 e 0 e 0 e 

 

Fide Boyu  

Çimlendirme döneminde farklı tuz dozları uygulanan susam genotipinin sürgün uzunluklarına 

ait verilerin ortalama değerleri Tablo 4’te sunulmuştur. Tuz dozu x salisilik asit arasındaki 

interaksiyon ise istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Tuzluluk stresinin fide boyu özelliğini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Yüksek tuz dozu uygulamasında (225 mM) bitki çimlenmesinin 

olmadığı görülmüş. Salisilik asit uygulaması ise kontrol  (0 mm) ile benzer özellik gösterdiği 

hatta 150 mm stres koşulunda 1 mM salisilik asit uygulamasının kontrole göre daha düşük değer 

elde edilmesine neden olmuştur.  

 

Tablo 4. Salisilik asit ve tuz stresi uygulamalarının susam bitkisinin fide boyuna ait ortalama değerleri 

Uygulama 

(NaCl) 

Salisilik Asit 

0 mM 0.5 mM 1 mM 

0 mM 25.00 a 21.77 b 25.16 a 

75 mM 6.88 c 6.21 c 6.77 c 

150 mM 6.84 c 5.45 cd 3.89 d 

225 mM 0 e 0 e 0 e 
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Tuz stresi arttıkça sürgün uzunluğundan azalma meydana geldiği ve 1 mM salisilik asit 

uygulamasında en yüksek uzunluk belirlenmiştir. Yapılan birçok çalışmada, tuz stresindeki 

artışa bağlı olarak fide boyunda azalma meydana geldiğini rapor etmiştir (Yildirim ve ark., 

2015; İyem ve ark., 2020; Kizilgeci ve ark., 2020 ). Düşük konsantrasyonlarda uygulanan 

salisilik asit’in normal koşullar altındaki fide boyu artırdığını, yüksek konsantrasyonlarda ise 

engelleyici etki yaptığını rapor etmiştir (Çanakçı ve Munzuroğlu, 2007). 

Sürgün Yaş Ağırlığı  

Çimlendirme döneminde farklı tuz dozları uygulanan susam genotipinin sürgün yaş 

ağırlıklarına ait verilerin varyans analizleri Tablo 5‘de sunulmuştur. Tuzluluk stresinin sürgün 

yaş ağırlığı özelliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Kontrol (0 mm) koşulunda 1 mM salisilik 

asit uygulamasının kontrole göre daha yüksek değer elde edilmesine neden olmuştur. Salisilik 

asit uygulamasının sürgün yaş ağırlığını 1 mM Salisilik asit uygulaması kontrol (0 mM) stres 

koşulunda bu özelliği iyileştirici etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 5. Salisilik asit ve tuz stresi uygulamalarının susam bitkisinin sürgün yaş ağırlığına ait ortalama 

değerleri 

Uygulama 

(NaCl) 

Salisilik Asit 

0 mM 0.5 mM 1 mM 

0 mM 0.1105 bc 0.1296 ab 0.1396 a 

75 mM 0.0534 e 0.08700 d 0.0953 cd 

150 mM 0.0278 f 0.02550 f 0.0341 ef 

225 mM 0 e 0 e 0 e 

 

Sürgün Kuru Ağırlığı 

Çimlendirme döneminde farklı tuz dozları uygulanan susam genotipinin sürgün kuru 

ağırlıklarına ait verilerin ortalama değerleri Tablo 6’da sunulmuştur. Tuzluluk stresinin sürgün 

kuru ağırlığı özelliğini olumsuz yönde etkilemiştir. 75 mm koşulunda 0.5 mM salisilik asit 

uygulamasının kontrole göre daha yüksek değer elde edilmesine neden olmuştur. Salisilik asit 

uygulamasının sürgün kuru ağırlığını 75 mM stres koşulunda bu özelliği iyileştirici etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 6. Salisilik asit ve tuz stresi uygulamalarının susam bitkisinin sürgün kuru ağırlığına ait 

ortalama değerleri 

Uygulama 

(NaCl) 
Salisilik Asit 

0 mM 0.5 mM 1 mM 

0 mM 0.0142000 ab 0.0138667 ab 0.0144333 ab 

75 mM 0.01353333 ab 0.0160333 a 0.0150000 ab 

150 mM 0.0147667 ab 0.0122667 b 0.0120333 b 

225 mM 0 e 0 e 0 e 

 

SONUÇ  

Tuz stresine maruz bırakılan yerel susam genotipine farklı dozlarda salisilik asit 

uygulamalarının çimlenme dönemindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada; 

Tuz stresinin artışına bağlı olarak incelenen tüm özellikler üzerinde olumsuz etkiye neden 

olmuştur. En yüksek tuz stresinde (225 mM NaCl) çimlenmenin olmadığı görülmüştür. Salisilik 

asit uygulamasının kök yaş ağırlığı ve  sürgün yaş ağırlığı özellikleri için sadece 0 ve 75 mM 

NaCl uygulamasında iyileştirici etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan yerel 

genotipin tuz stresine ve salisilik asit dozlarına vermiş olduğu tepki göz önüne alındığında bu 

çalışmanın başka susam genotiplerinde de yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Son yıllarda önem kazanan soya (Glycine max (L.) Merill) bitkisi materyal olarak 

kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, farklı dozlarda tuz stresi uygulanan soya bitkisine salisilik 

asit uygulanarak bitkinin tuz stresine karşı tolerans seviyesini belirlemek ve bitkide oluşan 

morfolojik ve biyokimyasal değişimleri gözlemlemektir. Çalışma, 2021 yılında Şırnak 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ ne ait iklim odasında yürütülmüştür. 

Araştırmada tohumluk materyal olarak Arısoy, Gapsoy 16 ve Asya soya çeşidi kullanılmıştır. 

Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ ne göre faktöriyel düzende 3 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Araştırmada, üç farklı Salisilik asit dozu (0, 0.5, 1.0 mM) ve 5 farklı NaCl tuz 

dozu (0, 75 150, 225 ve 300 mM) kullanılmıştır. Çalışmada Soyada kök uzunluğu, gövde 

uzunluğu, kök yaş ağırlığı ve gövde yaş ağırlığı özellikler incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

tuz stresinin bitkinin kök, gövde yaş ağırlıklarını, gövde ve kök uzunluklarını, artışlara neden 

olduğu saptanmıştır. Tuz stresinin bitki üzerinde oluşturduğu olumsuz salisilik asit etkisiyle 

bitkide meydana gelen zararlar indirgenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bitki gelişimi, Salisilik asit, Soya, Tuz stresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

mailto:fozturk@sirnak.edu.tr
mailto:ferhatkizilgeci@artuklu.edu.tr
mailto:nihantazebay@gmail.com


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

THE EFFECT OF SALT STRESS AND SALICYLIC ACID APPLICATIONS ON 

AGRONOMIC PROPERTIES IN SOME SOYBEAN (GLYCINE MAX. L. MERILL.) 

GENOTYPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The soybean (Glycine max L. Merill.) plant, which has grown in popularity in recent years, was 

used as a material. The goal of this study is to determine the plant tolerance level to salt stress 

and to observe the morphological and biochemical changes in the plant by applying salicylic 

acid to a soybean plant that has been subjected to various doses of salt stress. In 2021, the 

research was conducted in the climate room of Şırnak University Faculty of Agriculture, 

Department of Field Crops. In the study, a soybean variety was used as Arısoy, Gapsoy16 and 

Asya material. The experiment was carried out in factorial order with 3 replications according 

to the Random Plots Trial Design. Three different doses of Salicylic acid (0, 0.5, 1.0 mM) and 

4 different NaCl salt doses (0.75 150,225 and 300 mM) were used in study. Soybean root length, 

stem length, root fresh weight, and stem fresh weight properties were investigated in this study. 

As a result of the study, it was determined that salt stresses caused an increase in root and stem 

fresh weights, stem and root lengths of the plant. The damage to the plant is reduced by the 

negative salicylic acid effect of salt stress on the plant. 

 

Keywords: Plant growth, Salicylic acid, Soybean, Salt stress 
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GİRİŞ 

Soya, dünya yağ bitkileri ekim alanı ve üretim bakımından birinci sırada yer almaktadır. 

Dünyada FAO verilerine göre 2020 yılında soya ekim alanı 126.9 milyon hektar, üretimi 353.4 

milyon ton ve verimi 278.42 kg/da’dır. Ülkemizde ise soya, yağ bitkileri ekim alanı bakımından 

dördüncü üretim bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise 2018 yılında soya 

ekim alanı 35.1 bin hektar, üretimi 155 bin ton ve verimi 441 kg/da’ dır (FAO 2022). İnsan ve 

hayvan beslenmesi için vazgeçilmez ürünlerden biri olarak kabul edilen soya ithalatının çok 

büyük bölümü Amerika, Arjantin, Brezilya ve Kanada'dan yapılmaktadır.  Bu durum bu 

ülkelerle yaşanacak ticari ya da siyasi bir anlaşmazlık durumunda yağ açığımızın daha da ciddi 

boyutlara ulaşmasına neden olacaktır. İthalatın bu ülkelerle yaşanacak herhangi bir sorundan 

ötürü bir şekilde sekteye uğraması hayvancılık sektörümüzü de doğrudan etkileyebilecektir. 

Ülkemizde soya ekiminin yaklaşık %91’i Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş 

illerini kapsayan Akdeniz Bölgesi’nde, %8’i Karadeniz Bölgesi’nde Ordu ve Samsun civarı, 

%1’i Ege Bölgesi’nde gerçekleşmektedir (Anonim, 2018). Günümüzde soya fasulyesi üretimi 

Türkiye’de Trakya, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde ana ürün olarak, Ege, 

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin sulanır tarım alanlarında ikinci ürün olarak 

yapılmaktadır. 

Toprak yarayışlılığını büyük oranda etkileyen sorunların başında tuzluluk gelir. NaCl kaynaklı 

tuz stresi özellikle yağışın yetersiz olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde verimi çok ciddi bir 

şekilde etkilemektedir. Dünya genelinde tuzlu toprakların artışı her geçen gün artarak bitkisel 

üretimi sınırlandırmakta, verim azalmakta ve bazı alanlar aşırı tuzlanma nedeniyle tamamen 

üretim dışı kalmaktadır (Ekiz ve ark., 1995). Bitkinin büyüme ve gelişme aşamalarını büyük 

oranda etkileyen sorunlardan birisi olan tuzluluk; tarım yapılan alanlarda toprağın yapısını 

bozup tuzluluk seviyesini arttırmakta, bitkilerin verimlilik ve ürün kalitesini önemli ölçüde 

engellemektedir (Koca, 2007).  Özeker (2005), salisilik asit (SA), temel de bir hidroksil grubu 

veya hidroksil grubunun fonksiyonel türevini taşıyan, aromatik bir halkaya sahip bitki 

fenoliklerinin bir grubudur. Son zamanlar da yapılan araştırmalar SA bitki büyüme 

düzenleyicisi ve stres koşullarına toleransı arttırması üzerine yararlı etkiler sağladığı tespit 

edilmiştir. 
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MATERYAL VE METOT 

Çalışma, 2021 yılında Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’ ne ait iklim 

odasında yürütülmüştür. Araştırmada tohumluk materyal olarak Arısoy, Gapsoy16 ve Asya 

soya çeşidi kullanılmıştır. Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ne göre faktöriyel 

düzende 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, üç farklı Salisilik asit dozu (0, 0.5, 

1.0 mM) ve 4 farklı NaCl tuz dozu (0, 75, 150, 225 ve 300 mM) kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan tohum materyalleri çimlendirme işlemene tabi tutulmadan önce bulaşma oluşmasın 

diye %10’luk (NaClO) ile 5 dakika çalkala işlemi yapıldı. Dezenfekte edilen tohumlar daha 

sonra 3 defa saf su ile durulanmıştır.  Salisilik asitle muamele edilecek tohumlar hazırlana 

solüsyon içerisinde 12 saat bekletildikten sonra kurutma havluları ile oda sıcaklığında 

kurutuldu. Çimlendirme ortamı olan 9 cm’lik plastik petri kapları içerisinde bulunan filtre 

kâğıdı üzerine her genotipten 5’er tohum bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. Deneme ortamı 

24±1 °C’lik sabit sıcaktaki çimlendirme odasında 18/6 saat gün uzunluğunda 8 gün süreyle 

yürütülmüştür. Çalışmada kök uzunluğu, sürgün uzunluğu, kök yaş ağırlığı, sürgün yaş ağırlığı 

özellikleri incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçların varyans analizi JMP 10 istatistik 

programı yardımıyla yapılmıştır. Araştırmada incelenen özelliklerin ortalamalar arası 

farklılıklar %5 LSD göre belirlenmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kök Uzunluğu  

Çimlendirme döneminde farklı tuz dozları uygulanan soya genotiplerinin kök uzunluklarına ait 

verilerin ortalama değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Uygulanan farklı tuz konsantrasyonları 

sonucunda elde edilen kök uzunluğu değerleri 9.47- 130.11  mm arasında değişiklik 

göstermiştir. Çalışmada en yüksek kök uzunluğu ortalama değeri Gapsoy 16 genotipinde 

130.11 mm kontrolde (0 mM tuz) uygulamalarından belirlenirken, en düşük kök uzunluğu Asya 

genotipinde 9.47 mm ile 300 mM tuz konsantrasyonu uygulamasında belirlenmiştir. Elde edilen 

analiz sonuçlarına göre kök uzunluğu bakımından 300 mM tuz konsanstrasyonunda kök 

uzunluk değerlerinde azalmalar meydana gelmiştir. Çalışmada 300 mM tuz konsantrasyon 

uygulamaları kök uzunluklarında olumsuz etki yaratmıştır. Tunçtürk ve ark. (2011) kanola 

bitkisinde tuz uygulamalarının etkisini araştırdıkları çalışmalarında, bitkide kök uzunluğu ve   
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kök kuru ağırlığı önemli derecede etkilediğini ve azalma gösterdiğini belirtmişlerdir. Bilkis ve 

ark. (2016), yaptıkları bir çalışma sonucunda elde ettikleri bulgulara göre tuz stresinin bitkilerin 

kök gelişiminde kontrol gruplarına göre %30.4’lük bir değerle kök uzunluklarında bir azalma 

olduğunu saptamışlardır. 

 

Tablo 1. Salisilik-tuz stresi uygulamaları soya bitkisi kök uzunluğuna ait ortalama değerler 

Genotip S.A. 
Tuz Dozları 

0 mM 75 mM 150 mM 225 mM 300 mM 

Arısoy  

0 mM 50.00 gh 42,22 g-l 32.80  j-p 33.03 j-p 10.01 t 

0.5 mM 89.97 c 63.32 ef 62.78 ef 51.75 fg 24.65 o-r 

1 mM 112.46 b 78.50 cd 70.30 de 65.13 e 26.79 n-r 

Gapsoy 16 

0 mM 44,38 g-k 63.32 ef 35.07 j-o 34.07 j-p 15.21 rst 

0.5 mM 103.31 b 73.54 de 62.19 ef 44.53 ghı 23.13 p-s 

1 mM 130.11 a 89.46 c 67.27 de 64.02 e 27.57 m-q 

Asya  

0 mM 38.87 h-m 32.59 k-p 29.25  m-q 25.74 n-r 9.47 t 

0.5 mM 42.89 g-l 41.20 g-l 37.11 ı-n 31.39 l-p 12.79 st 

1 mM 48.86 g-ı 44.53 g-k 41.91 g-l 34.62 j-p 17.77 q-t 

 

Sürgün Uzunluğu 

Yapılan araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre farklı tuz konsantrasyonlarının salisilik 

asit uygulamalarından alınan sürgün uzunluğu değerlerinin farklı değerlerde oluşması Tuz x 

SA interaksiyonunun istatistiksel olarak % 1 seviyesinde önemli çıkmasına neden olmuştur. 3 

farklı salisilik asit dozu ve 5 farklı tuz konsantrasyonu uygulamalarının etkisinin araştırıldığı 

bu çalışmada en yüksek gövde uzunluğu 74.51 mm Gapsoy 16 genotipinde ve  en düşük sürgün 

uzunluğu 7.31 mm ile salisilik asit uygulanmayan 300 mM tuz konsantrasyonunda elde 

edilmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Salisilik-tuz stresi uygulamaları soya bitkisi sürgün uzunluğuna ait ortalama değerler 

Genotip S.A. 
Tuz Dozları 

0 mM 75 mM 150 mM 225 mM 300 mM 

Arısoy 

0 mM 38.36 e-l 34.18 h-n 20.97 p-u 27.92 l-r 8.90 wx 

0.5 mM 59.07 b 49.62 b-d 46.22 c-f 33.55 h-n 14.70 s-x 

1 mM 72.49 a 39.80 d-k 45.90 c-f 44.99 c-g 17.68 r-x 

Gapsoy 16 

0 mM 30.55 k-p 35.86 f-m 27.36 m-r 28.58 l-q 10.16 vwx 

0.5 mM 43.89 c-h 50.56 bc 47.54 c-e 36.06 f-m 13.41 t-x 

1 mM 74.51 a 34.63 g-n 41.67 c-j 43.13 c-ı 15.57 s-x 

Asya 

0 mM 31.40 j-p 28.81 l-q 19.44 q-w 15.48 s-x 7.31 x 

0.5 mM 32.84 ı-o 29.29 l-q 24.98 n-s  19.45 q-v 7.91 x 

1 mM 36.90 f-m 30.84 k-p 24.92 n-s 22.62 o-t 11.72 u-x 

  

1079



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Kök Yaş Ağırlığı 

Uygulanan 5 farklı tuz konsantrasyonlarından elde edilen sonuçlara göre kök yaş ağırlığı 

ortalamaları 0.74 - 2.89 g arasında farklılık göstermiştir. Çalışmada elde edilen verilere göre 

alınan en yüksek yaş kök ağırlığı ortalama değeri 2.89 g ile tuz uygulanmayan grupta 

görülürken en düşük ortalama yaş kök ağırlığı 0.74 g olarak 300 mM tuz konsantrasyonu 

uygulanan Arısoy genotipinde tespit edilmiştir. İstatistiksel olarak yapılan analiz sonuçlarına 

göre artan konsantrasyonlarına bağlı olarak bitki kök yaş ağırlığında önemli düzeyde azalmalar 

meydana gelmiştir (Tablo 3). Tunçtürk ve ark. (2008), tuz stresine maruz bırakılan soya 

çeşitlerinde stresin bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediğini bu etkinin çeşitlerin tolerans 

seviyesine bağlı olarak değiştiğini bildirmişlerdir. Gutierrez-Coronado ve ark. (1998), soya 

fasulyesinde, Shakirova ve ark. (2003) buğdayda, Gunes ve ark. (2007), mısır bitkisinde 

yaptıkları çalışmalar sonucu salisilik asidin bir büyüme düzenleyicisi olarak rol aldığını 

belirtmişlerdir. 

 

Tablo 3. Salisilik-tuz stresi uygulamaları soya bitkisi kök yaş ağırlığına ait ortalama değerler 

Genotip S.A. 
Tuz Dozları 

0 mM 75 mM 150 mM 225 mM 300 mM 

Arısoy 

0 mM 2.70 ab 2.26 e-h 2.04 g-k 1.94 ı-l 0.74 n 

0.5 mM 2.57 b-d 2.77 ab 2.11 e-j 1.66 l 1.05 m 

1 mM 2.38 c-f 2.31 d-g 2.10 f-k 2.17 e-j 1.06 m 

Gapsoy 16 

0 mM 2.89 a 2.59 b-d 2.23 e-ı 1.65 l 1.06 m 

0.5 mM 2.82 ab 2.27 e-h 2.14 e-j 2.05 g-k 0.93 mn 

1 mM 2.60 abc 2.85 ab 2.18 e-ı 1.89 j-l 1.01 mn 

Asya 

0 mM 2.25 e-h 2.18 e-ı 1.99 h-k 1.99 h-k 0.94 mn 

0.5 mM 2.80 ab 2.65 abc 2.19 e-ı 1.81 kl 1.17 m 

1 mM 2.39 c-e 2.75 ab 2.14 e-j 1.70 l 1.07 m 

 

Sürgün Yaş Ağırlığı  

Farklı salisilik asit dozları uygulamaları sonucunda alınan gövde yaş ağırlığı ortalama değerleri 

0.71 - 2.49 g arasında farklılık göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre en düşük gövde yaş 

ağırlığı ortalama değeri 0.71 g ile 300 mM tuz dozu 0.5 mM Salisilik asit dozu Gapsoy 16 

genotipinde ile en yüksek gövde yaş ağırlığı ortalama değeri ise 2.49 g  Gapsoy 16 genotipinde 

kontrol grubu uygulamasından alınmıştır (Tablo 4).   
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Tablo 4. Salisilik-tuz stresi uygulamaları soya bitkisi sürgün yaş ağırlığına ait ortalama değerler 

Genotip S.A. 
Tuz Dozları 

0 mM 75 mM 150 mM 225 mM 300 mM 

Arısoy 

0 mM 1.70 e-ı 1.16 m-r 1.58 f-j 1.45 g-n 0.92 p-s 

0.5 mM 1.57 f-k 2.29 ab 1.71 e-ı 1.18 m-r 0.84 q-s 

1 mM 1.20 k-q 1.75 e-h 1.39 h-o 1.57 f-k 1.20 l-r 

Gapsoy 16 

0 mM 2.49 a 2.06 b-e 1.48 f-m 1.10 n-r 0.87 p-s 

0.5 mM 1.73 e-h 1.23 j-p 1.66 f-ı 1.55 f-l 0.71 s 

1 mM 1.61 f-ı 2.14 a-d 1.78 d-g 1.20 l-r 0.87 p-s 

Asya 

0 mM 1.18 m-r 1.70 e-ı 1.35 ı-o 1.49 f-m 1.07 o-s 

0.5 mM 2.14 a-d 2.14 a-d 1.82 c-f 1.11 n-r 0.88 p-s 

1 mM 1.57 f-j 2.19 abc 1.72 e-h 1.20 l-r 0.83 rs 

 

SONUÇ 

Tuz stresine maruz bırakılan üç farklı soya genotipine (Arısoy, Gapsoy 16 ve Asya) farklı 

dozlarda salisilik asit uygulamalarının çimlenme dönemindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan çalışmada; Tuz stresinin artışına bağlı olarak incelenen tüm özellikler üzerinde olumsuz 

etkiye neden olmuştur. Çalışmada kullanılan Gapsoy 16 genotipinin kök uzunluğu 1mM 

salisilik asit uygulamasında önemli farklılık görülmüş diğer genotip ve uygulamalarda Gapsoy 

16 genotipi kontrol grubu önemli bulunmuştur. Sürgün uzunluğu, kök yaş ağırlığı ve sürgün 

yaş ağırlığı özelliklerinde tuz stresine ve salisilik asit dozlarına vermiş olduğu tepki göz önüne 

alındığında Gapsoy 16 genotipinin daha tuzluluk koşulunda salisilik asit uygulamasına olumlu 

cevap verdiği sonucuna varılmıştır.  
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ÖZET 

Çok yıllık baklagil bir yem bitkisi olan yonca hayvan beslenmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yoncada verimi arttırmak için yüksek verimli çeşitler tercih edilebilir, iyi bir 

tohum yatağı hazırlanabilir ve uygun sulama yöntemi seçilebilir ancak yabancı otlarlar kontrol 

edilmezse önemli verim kayıpları ortaya çıkabilir. Yonca genel olarak Akdeniz ikliminin 

egemen olduğu yörelerde sonbaharda, diğer serin iklim yörelerinde ise ilkbaharda ekilmelidir. 

Yonca alanlarında sorun olan yabancı otlar inclendiğinde darıcan (Echinochloa crus-galli), 

yapışkanot (Setaria spp.), çatalotu (Digitaria spp.), topalak (Cyperus spp.) ve kanyaş (Sorghum 

halepense) gibi dar yapraklı yazlık yabancı otlar; çobandeğneği (Polygonum aviculare) ısırgan 

otu (Urtica urens), çobançantası (Capsella bursa-pastoris), hakiki papatya (Matricaria 

chamomilla), yabancı hardal (Sinapis arvensis) gibi geniş yapraklı yabancı otlar ile küsküt 

(Cuscuta spp.) gibi tam parazit türlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunların dışında yonca 

tarlalarında bulunan Boyuneğenotu (Amsinckia spp.), imam kavuğu (Senecio vulgaris), 

baldıran (Conium maculatum) ve güneş dikeni (Centaurea solstitialis) gibi bazı yabancı otların 

hayvanlara zehirli olduğu bilinmektedir. Diğer yandan köpek üzümü (Solanum spp.), horoz 

ibiği (Amaranthus spp.) ve labada (Rumex spp.) gibi bazı yabancı otların stress koşullarında 

nitrat biriktirdikleri bilinmektedir. Yabancı otlar yoncanın ışığına, suyuna, mineral maddelerine 

ve yerine ortak olur, hastalık ve zararlılara konukçuluk eder, sulama ve gübreleme gibi bakım 

işlerini ve hasadı zorlaştırır ayrıca hasat edilen ürüne karışarak yemin kalitesini düşürür. Yonca 

çok yıllık olduğundan genellikle 3-5 yıl toprakta kalmakta ve her yıl 3-5 biçim 

yapılabilmektedir. Yoncada yabancı otlarla mücadelede ilk kural, ekimi yabancı otlardan 

temizlenmiş bir tohum yatağına yapmaktır. Ülkemizde ruhsatlı olmamasına karşın dünyada 

ekim öncesi trifluralin kullanılmaktadır. Çimlenme ile birlikte yonca ilk yıl yavaş geliştiğinden 

ve toprağı tam kaplayamadığından dolayı yabancı ot rekabeti olduğundan erken çıkış sonrası 

veya yoncalar biçildikten sonra imazamox, bentazone ve propyzamide gibi herbisitler 

kullanılarak yabancı ot kontrolü yapılmaktadır.  Geçen her yıl yoncanın toprağı kaplama alanı 

ve rekabet gücü arttığından gerektiğinde lokal veya yüzey kaplama şeklinde ilaçlamalar 

yapılabilir. Bunlara ek olarak tahıllarla karışık ekmek ve ekim yılında bir yıllık yabancı otları 

tohum olgunlaştırmadan biçmek tavsiye edilebilir. Herbisit toleranslı yonca veya küsküt 

cebzedici maddeler salgılamayan yonca çeşitleri geliştirmek gibi moleküler ıslah yöntemlerinin 

geliştirilmesine ve mevcut control yöntemlerine entegre edilmesine ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yonca, Yabancı ot, Küsküt, İmazamox, Moleküler 
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WEED MANAGEMENT TECHNIQUES IN ALFALFA FIELDS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Alfalfa, a perennial legume forage plant, is widely used in animal nutrition. In order to increase 

yield in alfalfa, high yielding varieties can be preferred, a good seed bed can be prepared, and 

appropriate irrigation method can be selected, but if weeds are not controlled, it can cause 

significant yield losses. Alfalfa should be planted in autumn in regions where the Mediterranean 

climate is dominant, and in spring in other cool climate regions. When the weeds that are a 

problem in alfalfa fields are examined, grass summer weeds such as barnyardgrass 

(Echinochloa crus-galli), foxtail (Setaria spp.), crabgrass (Digitaria spp.), nutsedge (Cyperus 

spp.) and johnsongrass (Sorghum halepense); Broadleaves such as prostrate knotweed 

(Polygonum aviculare), dwarf nettle (Urtica urens), shepherd's purse (Capsella bursa-

pastoris), wild chamomile (Matricaria chamomilla), wild mustard (Sinapis arvensis) and full 

parasitic species such as dodder (Cuscuta spp.) appears to be on the plan. Apart from these, it 

is known that some weeds such as fiddlenecks (Amsinckia spp.), common groundsel (Senecio 

vulgaris), poison hemlock (Conium maculatum) and yellow starthistle (Centaurea solstitialis) 

found in alfalfa fields are poisonous to animals. On the other hand, some weeds such as dog 

nightshade (Solanum spp.), pigweed (Amaranthus spp.) and curlu dock (Rumex spp.) are known 

to accumulate nitrates under stress conditions. Weeds share in the light, water, mineral 

substances and canopy; host diseases and pests; complicate the maintenance and harvesting 

such as irrigation and fertilization and reduce the quality of the feed by mixing with the 

harvested product. Since alfalfa is perennial, it usually covers the soil for 3-5 years and 3-5 

mowing possible every year. The first rule in the weed control in alfalfa is to plant in a seedbed 

cleared of weeds. Although it is not licensed in our country, trifluralin is used before planting 

in the world. Weed control is carried out by using herbicides such as imazamox (+bentazone) 

and propyzamide after early emergence or after the alfalfa is harvested, as there is weed 

competition because alfalfa develops slowly in the first year with germination and cannot fully 

cover the soil. As the alfalfa's soil coverage and competitiveness increase with each passing 

year, local or surface herbicide applications can be used when necessary. In addition, it is 

advisable to sow mixed with grains and to mow one-year-old weeds before the seed ripens in 

the planting year. There is a need to develop and integrate molecular breeding methods into 

existing control methods, such as developing herbicide-tolerant alfalfa or alfalfa cultivars that 

do not release dodder-repellent substances. 

 

Keywords: Alfalfa, Weed, Dodder, Imazamox, Propyzamide 
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GİRİŞ 

Yonca alanlarında yabancı otlar özellikle ilk kurulum yılında önemli bir sorundur (Arregui et 

al., 2001). Yabancı otlar yonca bitkilerini zayıflatabilir, büyümeyi yavaşlatabilir, ilk kesimi 

erteleyebilir, kaliteyi düşürebilir ve uzun vadeli mahsul verimini ve kalitesini düşürebilir 

(Undersander et al., 2011). Yabancı ot kontrolü, yonca ekiminden önce başlanmalıdır. 

Öncelikle otsuz alan üretim için tercih edilmelidir (Prather et al., 2000). Mevcut yabancı otların 

yönetilmesini gerektirir (Castonguay et al., 2006).  Yabancı ot mücadelesi ekonomik zarar 

eşiğine göre kritik dönemlerde yapılmalıdır (Mseddi et al., 2017). Yetiştirildiği bölgenin 

iklimine ve toprak tipine adapte olmuş, hızlı gelişen ve toprağı kaplayan çeşitlerin uygun 

zamanda (kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda, ılıman geçen yerlerde sonbaharda) ve ekim 

normuna göre ekilmesi yoncanın yabancı otlarla rekabeti arttırmaktadır (Cords, 1973). Sulama 

ve gübreleme gibi diğer tarımsal bakım işleri yoncanın gelişiminin sağlıklı olması için 

aksatılmamalıdır (Lahlou et al., 2020; Turan & Seydoşoğlu, 2020). Örneğin killi topraklarda 

drenaj sistemi kurulması ve fosfor eksikliği olan topraklara di-amonyum fosfat gibi taban 

gübresi verilmesi yoncanın yabancı otlara karşı rekabetini arttıracaktır.   

Yoncanın çimlenmesi ile birlikte tarla tarımsal işlerin sağlıklı yapılması için kontrollerine 

başlanmalıdır (Klos & Brummer, 2000; Turan & Seydoşoğlu, 2020). Sulama sonrası nemli 

koşullar yabancı otların çimlenmesini teşvik edeceğinden dolayı sulama sonrası tarla ziyaretleri 

aksatılmamalıdır (Zinkernagel et al., 2020).  Tarlada bulunan yabancı otların tespit edilmesi 

kontrol stratejisi geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Yonca tarlasında bulunan yabancı ot 

türlerini belirlemek ve yoğunluğunu bilmek önemlidir. Genel olarak yabancı otlar çiçek açtığı 

dönemde daha rahat teşhis edilebilmektedir ancak yabancı otların erken fide döneminde tespit 

ve teşhis edilmesi kritiktir (James et al., 2014).  Böylece, yabancı ot fidelerinin tanımlanmasına 

dayanarak yabancı ot kontrol kararları erken verilebilir. Tek yıllık olan kışlık ve yazlık yabancı 

otların yanı sıra çok yıllık yabancı ot fidelerinin fotoğrafları veya canlı numuneleri   en yakın 

İl/İlçe tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülerek teknik elemanlara teşhis ettirilebilir. Yonca 

alanlarında ekim öncesi mekanik ve kimyasal yöntemlerle yabancı otlara müdahale edilebilir 

(Myhre et al., 2004). Yabancı otların çimlenme sonrası kontrolünde dikkatli olunmalıdır. Bir 

yabancı   ot yönetim stratejisi geliştirmek için tarladaki yabancı otlar ekimden önce iyi 

izlenmelidir; gerekli ise ön sulama yapılarak çimlendirilmelidir. Çoğu kışlık yabancı otlar 

sonbahar yağışları ile birlikte ekim ayından itibaren çimlenmeye başlar, soğuğun şiddetine bağlı 

olarak kış ortasında durabilir ve toprak nemi ve sıcaklık koşulları uygunsa Şubat ayının 

sonlarına kadar çimlenmeye devam eder (Kon et al., 2007). Yazlık yabancı otlar bahar aylarında 

Mart ayından itibaren çimlenmeye başlar, toprak nemi yeterliyse yaz ortasına kadar devam eder  
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ve her sulama olayını takiben yaz ortasına kadar devam edebilir. Yabancı otların çimlenme 

durumu farklı bölgelerde değişiklik göstermektedir (Baskin & BASKIN, 1984). Toprakta 

yeterli nem varsa uygun sıcaklıkta yabancı otlar tüm yıl çimlenebilir. Yapılacak gözlemlerde 

görülen yabancı otlar ve çimlenme dönemleri kayıt altına alınmalıdır. 

Yonca ekildiği toprakta 3-5 yıl kalabilme ve her yıl 3-5 biçim yapılabilmektedir (Flint et al., 

1984; Undersander et al., 2011). Kurulu yonca alanlarında yabancı ot kontrolü herbisitlere bağlı 

olarak yürütülmektedir. Herbisitlere toleranslı yoncada glyphosate kullanılırken standart 

çeşitlerde imazamox ve propyzamide gibi herbisitler tercih edilmektir (Summers, 1998; 

UCIPM, 2022; Wilson & Burgener, 2009). Herbisit kullanımı, yabancı otların türleri ve 

yoğunluğu, hayvancılık için toksisitesi ve pazar durumu göz önüne alınarak belirlenir.  Yonca 

alanlarında ilk yıl bitkilerin rekabeti düşük olduğundan yabancı otlar bu dönemde kontrol altına 

alınmalıdır. Sonraki yıllarda yonca gelişip toprağı kapladığı için yabancı otların çimlenmesini 

ge gelişmesini baskı altına aldığından yabancı ot sorunu azalmaktadır. Ancak yonca alanlarının 

ana zararlı yabancı otlarından biri olup tam parazit olan küsküt her dönem sorun olarak 

karşımıza çıkabilmektedir (Dawson, 1990). Küskütün kontrolü için de imazamox ve 

propyzamide gibi herbisitler kullanılmaktadır (UCIPM, 2022). Bu tür herbisitlerin uygun 

zamanda uygun dozda kullanılması etkinliklerini arttırmaktadır. 

 

YONCADA BULUNAN YABANCI OTLAR 

Yabancı otlar yoncanın ışığına, suyuna, mineral maddelerine ve yerine ortak olur, hastalık ve 

zararlılara konukçuluk eder, sulama ve gübreleme gibi bakım işlerini ve hasadı zorlaştırır ayrıca 

hasat edilen ürüne karışarak yemin kalitesini düşürür (Capinera, 2005; Mseddi et al., 2017). 

Yonca alanlarında sorun olan yabancı otlar inclendiğinde darıcan (Echinochloa crus-galli), 

yapışkanot (Setaria spp.), çatalotu (Digitaria spp.), topalak (Cyperus spp.) ve kanyaş (Sorghum 

halepense) gibi dar yapraklı yazlık yabancı otlar; çobandeğneği (Polygonum aviculare) ısırgan 

otu (Urtica urens), çobançantası (Capsella bursa-pastoris), hakiki papatya (Matricaria 

chamomilla), yabancı hardal (Sinapis arvensis) gibi geniş yapraklı yabancı otlar ile küsküt 

(Cuscuta spp.) gibi tam parazit türlerin ön plana çıktığı görülmektedir (UCIPM, 2022). Bunların 

dışında yonca tarlalarında bulunan Boyuneğenotu (Amsinckia spp.), imam kavuğu (Senecio 

vulgaris), baldıran (Conium maculatum) ve güneş dikeni (Centaurea solstitialis) gibi bazı 

yabancı otların hayvanlara zehirli olduğu bilinmektedir. Diğer yandan köpek üzümü (Solanum 

spp.), horoz ibiği (Amaranthus spp.) ve labada (Rumex spp.) gibi bazı yabancı otların stress 

koşullarında nitrat biriktirdikleri bilinmektedir (UCIPM, 2022).  
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EKİMDEN ÖNCE YABANCI OT KONTROLÜ  

Yonca ekilecek tarla göllenmeyi veya düzensiz sulanmayı önlemek için yeterli drenaj olacak 

şekilde hazırlanmalıdır (Chavez et al., 2012). Çok yıllık yabancı ot istilalarının şiddetli olduğu 

tarlalarda ekimden kaçınılmalıdır.  Ön sulama ve daha sonra uygun bir herbisit uygulamak veya 

toprağı işlemek yonca tarlalarında ekim öncesi çimlenmiş olan yabancı otları kontrol etmek için 

bir seçenektir. Yoncanın ilk çimlenmende ve ilk yılında yapılan etkili bir yabancı ot 

kontrolünün ekonomik faydaları genellikle ilk hasatta gerçekleşir ve sonraki hasatlarla devam 

edebilir. 

Ekim tarihini dikkatlice seçmek çok önemlidir (Bolaños‐Aguilar et al., 2002). Kışı çok sert 

geçmeyen bölgelerde sonbahar diğer yerlerde ilkbahar ekimi tercih edilmelidir. Kışlık 

ekimlerin erken yapılması yabancı ot sorununu artıracaktır ancak geç ekim de verimi 

düşürecektir. Diğer taraftan yabancı otlar ilkbaharda ekilen tarlaları ciddi şekilde enfekte 

edebilir (Hassannejad & Ghafarbi, 2014). İlkbahar ekiminin de geciktirilmesi sulama ihtiyacını 

arttıracaktır. Üretimin tarla sarmaşığı ve topalak gibi çok yıllık yabancı otların istila ettiği 

tarlalarda yapılması gerekiyorsa bu bitkilerin erken ilkbaharda yeniden büyümeye başladığında 

kontrolü sağlanmalıdır.  

Toprak tipine ve yapısına bağlı olarak, uygun toprak-tohum temasını ve zamanında yonca 

tohumunun çimlenmesini sağlamak için tohumları 1 cm olacak şekilde sığ bir şekilde ekmek 

gerekir (Bolaños‐Aguilar et al., 2002; UCIPM, 2022). Çok derine ekilen tohumlar kuruyabilir, 

ölebilir veya zayıf kökler geliştirebilirler. Ayrıca tohumlar yüzeye ulaşamayabilir ve 

çimlenmeden sonra yüzeye çıkabilir veya canlılıkları azalabilir. 

Yabancı otlara karşı yoncanın rekabet gücünü arttırmak için daha fazla tohum kullanılması, 

organik üretimde yabancı ot yönetimi   için birkaç araçtan biridir (Mustafa et al., 2017).  

Dönüme 15-25 kg’a kadar tohum veya tohum yatağı koşulları kötüyse biraz daha fazla 

kullanılabilir (Abdel-Rahman & Abu-Suwar, 2012; Rashidi et al., 2009; UCIPM, 2022).   

Hedef, metrekare başına 25-70 çimlenen bitkiye sahip olmaktır (Pajčin et al., 2020; UCIPM, 

2022).  Bununla birlikte, tohumlama yöntemleri iyi bir toprak hazırlığı yapılmalı tekniğine 

uygun mibzerle ekim gerçekleştirilmelidir. 

Düşük yoğunlukta yonca ile yulaf veya İtalyan çimi karışımı, herbisit kullanmadan yabancı 

otları bastırabilir ve erozyonu azaltabilir (Görü & Seydoşoğlu, 2021; Lanini et al., 1991; Turan 

& Seydoşoğlu, 2020).  Özellikle organik tarım sistemleri için uygundur.   İlk kesim daha az 

yonca içeriğine sahip olacak, ancak hasat edilen karışımla birleştirildiğinde, saf   yonca 

tarlalarından daha yüksek yem verimi üretebilir (Turan & Seydoşoğlu, 2020). Tohum  
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boyutlarındaki farklılık nedeniyle, yonca ile yulaf ekimi genellikle iki aşamalı bir işlemdir 

(Görü & Seydoşoğlu, 2021; Hoy et al., 2002). Tarlaya normal yonca ekim mevsiminde 

dikilecek şekilde planlama yapılır (Görü & Seydoşoğlu, 2021). Mümkünse ekimden önce 

yabancı otları ortadan kaldırmak için önceden sulayın ve toprağı işleyin. İlk olarak, yulaf 

tohumu (4-7 kg da-1) ekilir (UCIPM, 2022). Erkenci çeşitler tercih edilmelidir. Bu durum yonca 

ilkbaharda biçildiğinde yulafın maksimum verim seviyesinde olmasını sağlar. Çoğu mibzer 

yulafı bu düşük oranda ekemez, bu nedenle yulafı yaymak ve ekmek için bir disk veya yay dişi 

tırmığı kullanılmalıdır (UCIPM, 2022).  Azot uygulamak yulafı çok rekabetçi hale getirebilir. 

Yonca ve yulaf çeşitleri ile ilgili Tarımsal Araştırma Enstitülerinden destek alınabilir. 

Bir tarlada yabancı ot öyküsü varsa, ekim öncesi öncesi herbisit uygulaması bir seçenek olabilir, 

ancak çoğu yabancı ot kontrol programı şu anda çıkış sonrası herbisitlere odaklanmaktadır 

(Hijano et al., 2013).   Bu yöntem, mevcut yabancı otlar için   en iyi herbisit veya herbisit 

kombinasyonunu elde etmek için yabancı ot türlerinin ve yoğunluklarının daha doğru bir 

şekilde değerlendirilmesini sağlar. Çıkış sonrası herbisit, kullanılan herbisite bağlı olarak, 

ortaya çıkan yıllık ve çok yıllık yabancı otların çoğunu kontrol etmek için ekimden önce veya 

yonca çimlenmeden önce uygulanabilir (Ogg Jr, 1986). Çıkış sonrası herbisitler ekimden önce 

kullanılacaksa, yabancı ot tohumlarının çimlenmesine izin vermek için ön sulama yapılabilir 

veya yağışlar beklenebilir. Ekim öncesi herbisit tercih edilirse, toprak yüzeyine uygulanmalı ve 

yonca tohumu ekmeden önce mekanik olarak karıştırılmalıdır (Hall et al., 1995).   Herbisitleri 

bir disk veya kültivatörle, toprağı istenen birleşme derinliğinin iki katına kadar sürmek gerekir. 

Ekim öncesi herbisitlerin etkili olması toprak nemi gerekir. Çıkış sonrası herbisit olarak 

kullanılan imazamox, yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her 

tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden 

olur (UCIPM, 2022). Bitkilerin ve yabancı otların çıkışından sonra, otların 1-4 yapraklı erken 

dönemlerinde uygulanır (UCIPM, 2022). Düşük basınçlı aletlerle ve yelpaze tipi meme 

kullanarak otların yeterince ıslanmasını sağlayacak miktarda su ile uygulanmalıdır. Yoncada 

kullanılan herbisitlerle ilgili bilgi için bitki koruma ürünleri veri tabanını inceleyiniz. 

 

EKİMDEN SONRA YABANCI OT KONTROLÜ  

Yonca tarlalarında yabancı ot kontrolü için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri çıkış sonrası 

herbisit kullanmaktır (Tonks et al., 1991). İlaçlamaların 8-25 aralığında kışın öğle saatinde 

yazın ise sabah veya akşam günün serin saatinde yapılması gerekir (UCIPM, 2022). Yonca 

oluşumundan sonra uygulanan herbisitler yağmurlama ile sulanmalıdır (Wilson, 1986).  
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Herbisitlerin bazı özellikleri, uygulama zamanlaması ve fitotoksisite semptomları hakkında 

bilgi Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Yonca’da kullanılan herbisitler (UCIPM, 2022) 

Herbisit Etkinlik 

Toprak 

kalıntısı Yonca aşaması 

Yabancı ot 

aşaması Yoncada toksite 

Yabancı otta 

belirtiler 

2,4-DB Sistemik 

(yaprak) 

Hayır İkinci trifololat 

yaprak 

Geniş 

yapraklı 

yabancı otlar 

en fazla 8 

cm boyunda 

Yaprak daralması ve 

bitki bükülmesi; 

yağmurda veya yağ 

adjuvanı ile 

kullanıldığında şiddet 

artar. 

1-10 gün içinde 

büküm, epinasti, 

kloroz 

Bromoxynil 

 

Temas Hayır İkinci trifololat 

yaprak 

Geniş 

yapraklı 

yabancı otlar 

en fazla 5 

cm çapında 

Kloroz ve tüm yaprak 

boyunca yaprak 

kenarlarında başlayan 

yanık; semptomlar 1-2 

gün içinde. Yağ 

adjuvanları kullanırken 

dikkat 

2-4 gün içinde 

kahverengileşme 

ve nekroz 

Clethodim Sistemik 

(yaprak) 

Hayır İlk trifololat 

yaprak 

Dar yapraklı 

yabancı 

otları 5-15 

cm iken 

Hiçbiri gözlenmedi; 

Aşırı sıcaklıklarda yağ 

adjuvanından bazı renk 

değişiklikleri 

Klorozu 6- 10 gün 

içinde büyüme 

noktasında nekroz 

izler 

Glyphosate 

(Roundup 

Ready yonca 

için) 

Sistemik 

(yaprak) 

Hayır Herhangi bir 

aşama 

Yabancı 

otları 15 

cm’den daha 

kısa 

Hiçbir yaralanma yok Yaprak klorozu ve 

ardından 1-2 hafta 

içinde nekroz. 

Hexazinone Bazı 

temaslar; 

çoğunlukla 

kök alımı 

Evet Altıncı 

trifololat 

yaprak, çok 

gövdeli ve kök 

uzunluğu en az 

15 cm 

Çıkış öncesi 

veya erken 

çıkış sonrası 

(en fazla 5 

cm) 

Yaprak yanığı ve 

kloroz; küçük yonca 

fideleri öldürülebilir 

1-2 hafta içinde 

kloroz ve nekroz 

İmazamox Sistemik 

(yaprak ve 

kök alımı) 

Evet İkinci trifololat 

yaprak 

Yabancı 

otlar 8 

cm’den daha 

kısa 

Geçici büyüme 

azalması; hafif kloroz 

Klorozu 2-4 hafta 

içinde nekroz takip 

eder 

İmazethapyr Sistemik 

(yaprak ve 

kök alımı) 

Evet İkinci trifololat 

yaprak 

Yabancı 

otlar 8 

cm’den daha 

kısa 

Geçici büyüme 

azalması; hafif kloroz 

Klorozu 2-4 hafta 

içinde nekroz takip 

eder. 

Paraquat Temas Hayır Üçüncü ile 

altıncı trifololat 

yaprak; 

adjuvanlar bitki 

yaralanmasını 

artırabilir 

Küçük geniş 

yapraklı 

yabancı otlar 

3 -8 cm 

boyda ve 

otlar 15 cm 

boyda 

Yaprağın 

kahverengileşmesine 

(yeşillik yanığı) 

ağartma beklenir; 

standın azaltılması, 

üçten az trifoliat 

yaprağı olan daha 

küçük fidelerde 

meydana gelir 

Yaprak beyazlatma 

ve nekroz; 1-3 gün 

içinde 

Sethoxydim Sistemik 

(yaprak) 

Hayır İlk trifololat 

yaprak 

Dar yapraklı 

yabancı 

otları 5-15 

cm boyda 

Hiçbiri gözlenmedi; 

yüksek sıcaklıklarla yağ 

adjuvanından bazı renk 

değişiklikleri 

Klorozu 6-10 gün 

içinde büyüme 

noktasında nekroz 

izler 
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Çizelge 1’deki herbisitler yoncada yabancı ot mücadelesi için kullanılmaktadır. Ancak 

Türkiye’de imazamox, bentazone, propyzamide ve paraquat herbisitlerinin yonca için ruhsatlı 

olduğu unutulamamalıdır (TOB, 2022). Çıkış sonrası herbisit kullanımında kritik noktalardan 

biri kültür bitkisinin ve yabancı otların büyüme evreleridir. Yabancı otlar küçük olduğunda 

kotiledonda ve aktif büyüme dönemindeyken daha iyi sonuç alınır.   Imazamox, imazethapyr, 

bromoxynil, MCPA gibi herbisitler dünyada yoncada en yaygın kullanılan herbisitler iken 

günümüzde ülkemizde imazomox ve propyzamide ruhsatlıdır (Hijano et al., 2013; TOB, 2022; 

UCIPM, 2022). Yabancı ot türlerine bağlı olarak, bu herbisitler tek başına veya tank karışımı 

kombinasyonlarında kullanılır. Holder kaşımı ile ilgili etiket bilgilerine dikkat edilmelidir.  Dar 

yapraklı yabancı otlar varsa, seçici (selektif) herbisitler clethodim veya sethoxydim sıklıkla 

kullanılır (UCIPM, 2022).    Seçici çim herbisitleri tek başına veya yukarıda listelenen geniş 

yapraklı   herbisitlerle birlikte kullanılabilir. Ruhsatlı herbisitlerin kullanıldığı ürünler ve etkili 

olduğu yabancı otlarla ilgili bitki koruma ürünleri veri tabanı baz alınmalı ve herbisitler etiket 

bilgilerine göre kullanılmalıdır. Sıcak havalarda yapılacak uygulamalarda bir adjuvant 

kullanılabilir. Çıkış sonrası herbisitlerin yoncanın ve yabancı otların stres koşullarında olmadığı 

dönemde uygulanması gerekir. Özellikle sıcaklıklar 26ºC veya daha yüksek olduğunda 

semptomlar artar (UCIPM, 2022). Diğer taraftan soğuk havalarda semptomlar yavaşlar. Bu 

nedenle iilaçlamanın yabancı otların aktif büyüme döneminde yapılması gerekir. 

 

BİÇME VE OTLATMA  

Yabancı otlar   toprağı kaplamadan ve yoncayı gölgeleyecek kadar gelişmeden önce kontrol 

edilmelidir (Erkovan & Tan, 2009). Eğer yabancı otlar yoncadan daha hızlı gelişirse ilk biçme 

erken yapılabilir. Biçim çoğu yabancı otların büyümesini tekrar tohum vermesini engeller. 

Böylece yonca için biçim sonrası rahat gelişebileceği bir ortam oluşturulmuş olur. Biçme yonca 

bitkilerine zarar vermeyecek yükseklikte yapılmalı aşırı biçimden kaçınılmalıdır (Zhou et al., 

2021). Yoncanın ve toprağın sıkıştırtılmaması için gereksiz biçimler ve traktör trafiğinden 

kaçınılmalıdır(Smith et al., 1989). Yonca alanlarının biyolojik canavarlar olarak adlandırılan 

koyunlarla otlatılması özellikle yeni yonca ekimlerinden kışlık yıllık yabancı otları gidermek 

için birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.  Hayvan otlatmada yonca   bitkisinin  

 

 

 

 

1090



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

sökülmesinin önlemesi için yeterince büyük olmalıdır (3-4 gövde) (Bell et al., 1996; UCIPM, 

2022). Toprak sıcaktan kavruluyorken veya hava yağmurlu iken koyunlar tarladan çıkarılmalı 

ve otlatma yapılmamalıdır. Koyunların tüm yabancı otları yiyebilecek kadar uzun süre 

otlamasına izin verilir, ancak aşırı otlatma yapılarak ile toprağın sıkışmasına ve genç yonca 

fidelerini ezmesine izin verilmemelidir. 

 

SONUÇ 

Yabancı otlar, kuruluş sırasında genç yonca fideleriyle rekabet ederek ve onları bastırarak 

yonca üretimini azaltır.  Yabancı otlar ayrıca yerleşik yonca tarlalarını istila ederek yem 

kalitesini ve verimini düşürür.  Yabancı ot kontrolü ekimden önce başlar ve standın ömrü 

boyunca devam eder. Yabancı ot yönetiminin en önemli yönü, sağlıklı bir yonca mahsulü 

oluşturmak ve sürdürmektir.   Yabancı ot istilasını önlemek için, uygun toprak, tohum yatağı 

hazırlığı, çeşit seçimi, sulama ve uygun biçim programı her ne kadar uygun bir şekilde yapılsa 

zorunlu hallerde herbisit kullanılmalıdır. Herbisit uygulama zamanlamasının ve oranlarının 

değiştiğini unutmamalıdır. Her zaman ürün etiketindeki uygulama talimatlarına uyulmalıdır. 

Yonca standlarının çoğunluğu birkaç yıl boyunca (3-5 yıl) üretimde kalır.  Stantın ömrü 

boyunca toprak işlemenin olmaması, doğal olarak çok yıllık yabancı otların istilasını 

desteklemektedir. Bu nedenle öncelikle çok yıllık yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda 

yonca üretimi yapmaktan kaçınılmalıdır. Eğer bu gibi alanlarda üretim yapmak zorunlu ise 

yonca ekmeden önce tüm çok yıllık yabancı otlar tarladan çıkarılmalıdır.  Çok yıllık yabancı 

herbisitleri ilkbahar veya sonbaharda uygulanabilir. Çoğu durumda, daha tutarlı kontrol için 

sonbahar uygulaması önerilir. Çok yıllık otlara ilkbaharda uygun büyüme döneminde seçici 

olmayan herbisitlerin uygulanmasının beklenmesi, Roundup Ready yonca ekilmediği takdirde 

yonca ekimi optimum süreyi aşabilir. Yoncada kullanılan herbisitlerin tank karışımları, yonca 

tohumlamadan önceki yıl çok yıllık yabancı ot kontrolü için etkilidir.    Toprakta kalıcı süresi 

fazla olan bazı herbisitlerin ekim öncesi kullanılması yonca çıkışlarını olumsuz etkileyebilir. 

Yonca alanlarında Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Digitaria spp. Cyperus spp., Sorghum 

halepense, Polygonum aviculare, Urtica urens, Capsella bursa-pastoris, Matricaria 

chamomilla, Sinapis arvensis) gibi geniş yapraklı yabancı otlar sorun olabilmesine rağmen en 

önemli sorunun tam parazit bir yabancı ot olan Cuscuta spp. olduğu söylenebilir. Bu yabancı 

otların mücadelesi genellikle çıkış sonrası herbisitlerle yapılmaktadır. Yonca tarlası kurarken,   
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toprak işleme yabancı ot yönetimi programının önemli bir parçasıdır. Kapsamlı toprak işleme, 

mevcut yıllık yabancı otların sökülmesine ve yerleşik çok yıllık yabancı otların gerilemesine 

yardımcı olur.   Yoncaya yabancı ot büyümesine bir adım önde başlamak için, son toprak işleme 

mümkün olduğunca ekime yakın yapılmalıdır. Herbisitler, özellikle yoğun yabancı ot büyümesi 

olan tarlalarda kuruluşa yardımcı olabilir.    Sonbaharda ekilmiş yoncada, önceki mahsulden 

gönüllü bitkiler kontrol edilmelidir. Yonca tarlalarında kullanılmak üzere birkaç herbisit Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafında onaylanmış ve bitki koruma ürünleri veri tabanında yer 

almaktadır.  Yoncada kullanılacak herbisitler, etiketlerine göre uygulanmalıdır. 
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ÖZET 

Sert kabuklu meyveler grubunda yer alan badem üretiminin son yıllarda çoğunlukla Akdeniz’e 

kıyısı olan ülkelerde yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye badem üretiminde ABD, İspanya, 

İran ve Fas gibi ülkelerden sonra 9. sırada olup global üretimin %1’ini karşılamkatadır. 

Ülkemizde ise Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde üretim yoğunlaşmış, en fazla 

üretim Mersin, Adıyaman, Antalya ve Muğla illerinde yapılmaktadır. Badem üretimi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri ön plana 

çıkmıştır. Bademlerin çoğu yabancı döllendiği için birbirini tozlayabilen çeşitlerin seçimi, 

bahçe tesisi ve bakım işleri badem verimini etkileyen önemli faktörlerdir. Bunların yanı sıra 

hastalık, zararlı ve yabancı otlar gibi zararlı organizmaların yönetimi verim kayıplarının 

önlenmesi için önemlidir. Badem bahçelerinde bulunan yabancı otlar özellikle yeni tesis 

edilmiş bahçeler başta olmak üzere kapama bahçelerde fidanların ve ağaçların su ve mineral 

madde alımını engellemekte, hastalık ve böceklere konukçuluk etmekte ayrıca toprak işleme, 

gübreleme, sulama, budama ve hasat işlerini güçleştirmektedir.  Badem bahçelerinde sorun olan 

yabancı otların dar ve geniş yapraklı çok yıllık bitkiler olduğu görülmektedir. Badem 

bahçelerinde köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon), kanyaş (Sorghum halepense), çatalotu 

(Digitaria sanguinalis), topalak (Cyperus rotundus), tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis), 

semizotu (Portulaca oleracea), köygöçüren (Cirsium arvense), ebegümeci (Malva parviflora), 

yabancı havuç (Daucus carota) ve horozibiği (Amaranthus retroflexus) gibi türler yaygındır. 

Verim dönemindeki kapama bahçelerde ağaçların oluşturduğu gölgelikten dolayı bu tür yabancı 

otların tür ve yoğunluklarının azaldığı bilinmktedir. Yabancı ot yönetimi için mekanik olarak 

pullukla derin sürüm ve kimyasal olarak glyphosate kullanımı tercih edilmektedir. Badem 

bahçelerinde salkımotu (Poa annua), pireotu (Conyza canadensis), delice (Lolium multiflorum) 

ve benekli darıcan (Echinochloa colona) gibi türlerde herbisitlere dayanıklılık tespit edilmiştir. 

Badem bahçelerinde yabancı ot mücadelesinde mekanik ve kimyasal mücadelenin yetersiz 

kaldığı bunların ek olarak termal, örtücü bitki ve allelopati gibi agroekolojik yaklaşımlar ile 

hassas, akıllı ve robotik teknolojiler gibi modern taktiklerle desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Badem, Yabancı O,ot, Entegre, Örtücü bitki, Robotik 
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OVERVIEW OF WEED PROBLEM IN ALMOND ORCHARDS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

It is seen that almond production, which is in the group of hard-shelled fruits, has been 

concentrated in countries with a coast to the Mediterranean in recent years. Turkey ranks 9th in 

almond production after countries such as the USA, Spain, Iran and Morocco, and accounts for 

1% of global production. In our country, production is concentrated in the Mediterranean, 

Aegean and Southeastern Anatolia Regions, with the highest production being produce in 

Mersin, Adiyaman, Antalya and Muğla. In the Southeastern Anatolia Region, the provinces of 

Adiyaman, Sanliurfa and Diyarbakir have come to the fore. Since most of the almonds are 

pollinated by aliens (dioic), the selection of varieties that can pollinate each other, gardening 

and maintenance are important factors affecting the yield of almonds. In addition to these, the 

management of harmful organisms such as diseases, pests and weeds is important to prevent 

yield losses. Weeds in almond orchards prevent water and mineral matter intake of sapling and 

trees, especially in newly established orchards, in closed gardens, host diseases and insects, and 

also complicate soil cultivation, fertilization, irrigation, pruning and harvesting. It is seen that 

the weeds that are a problem in almond orchards are perennial plants with grass and broadleaf. 

Bermudagrass (Cynodon dactylon), johnsongrass (Sorghum halepense), crabgrass (Digitaria 

sanguinalis), nutsedge (Cyperus rotundus), field bindweed (Convolvulus arvensis), purslane 

(Portulaca oleracea), thistle (Cirsium arvense), mallow (Malva parviflora), wild carrot 

(Daucus carota) and pigweed (Amaranthus retroflexus) are common in almond orchards. It is 

known that the species and densities of such weeds decrease due to the canopy formed by the 

trees in the closed gardens during the yield period. For weed management, mechanically (etc. 

deep plow) and chemical (etc. glyphosate) tactics are preferred. In almond orchards, resistance 

to herbicides has been detected in species such as bluegrass (Poa annua), fleabean (Conyza 

canadensis), ryegrass (Lolium multiflorum) and junglerice (Echinochloa colona). In almond 

orchards, where mechanical and chemical control tactics are insufficient to weed control, they 

need to be supported by agroecological approaches such as thermal, cover crops and 

allelopathy, as well as sensitive, intelligent and robotic technologies. 

 

Keywords: Almond, Weed, Integrated, Cover crop, Robotics 
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GİRİŞ 

Yabancı ot yönetimi genel meyve bahçe yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır (Pala & 

Mennan, 2021; Singh & Rana, 2016). İyi bir yabancı ot yönetim programı ağaç dikilmeden 

önce başlanmalıdır (Alwi et al., 2020; UCIPM, 2022). Ağaçlar dikilmeden önce daha zor 

kontrol edilen özellikle çok yıllık yabancı otları yönetmek daha kolaydır. Meyve bahçelerindeki 

ot kontrolü yeni dikilen fidanların tutmasını ve erken verime yatmasını arttırır ayrıca kökleşmiş 

ağaçların büyüme ve verimini artırabilir (Lisek, 2014). Yeni tesis edilmiş badem bahçelerinde 

ilk dört yıl en şiddetli rekabet gerçekleşmektedir. Yabancı otlar su, besin maddeleri ve güneş 

ışığı için ağaçlarla rekabet edebilir ve bu da ağaç büyümesinin ve veriminin azalmasına neden 

olur. Ayrıca, sulama homojenliğini ve dağılımını bozarlar ve ağaçlar yaşlandıkça meyve 

bahçesinden badem toplamayı yani hasadı zorlaştırarak hasat verimliliğini düşürürler (Hembree 

et al., 2006). Yabancı otların gelişen ağaçla rekabet etmesini önlemek için, ağacın her iki 

tarafında gövdeden en az 75 cm uzakta ot içermeyen şeritler oluşturulmalıdır (UCIPM, 2022). 

Meyve bahçesinde yabancı otlar, diğer zararlıların (omurgalılar, böcekler, akarlar, nematodlar 

ve hastalıklar gibi) varlığı üzerinde etkilidir (UCIPM, 2022). Örneğin gövde çevresinde 

büyüyen yonca veya tarla sarmaşığı gibi yabancı otlar fidan büyümesiyle rekabet ettikleri gibi 

bunun yanı sıra tarla farelerinin saklanması veya yuva yapmaları için iyi bir yaşam alanı sağlar. 

Diğer bir taraftan gövde çevresinde yabancı otların büyümesine izin verilirse, ağaçlara hastalık 

sorunu artabilir. Mekanik yabancı ot mücadelesi, fidanların veya ağaçların köklerini 

kesebileceğinden ve gövde ile ana köklere çarparak yaralara neden olabileceğinden, tercihen 

pulluk, diskaro veya diğer mekanik kontroller kullanılmadan gövde çevresindeki yabancı otlar 

kontrol edilmelidir (Connell et al., 2001). Bu yaralar genellikle kök patojenlerinin giriş noktası 

konumundadır.  

Yabancı otlar tipik olarak ağaç hattında (ürüne ve yaşa bağlı olarak) 1-3 metrelik bir şeritte 

kimyasal veya mekanik olarak kontrol edilir (Abouziena & Haggag, 2016; Pala & Mennan, 

2021; UCIPM, 2022). Ağaç sıraları arasındaki boşluk ilaçlanabilir, biçilebilir veya sürülebilir. 

Meyve bahçelerinde malçlama, su altında tutma ve alevleme etkili bazı yabancı ot kontrol 

yöntemleridir (Kitiş et al., 2017; Mia, Massetani, Murri, Facchi, et al., 2020; Rifai et al., 2002; 

UCIPM, 2022). Yetiştiriciler bu amaca ulaşmak için çeşitli yabancı ot yönetim araçlarını 

kullanabilir, ancak bu araçların nasıl kullanıldığı yıldan yıla ve bahçeden bahçeye değişiklik 

göstermektedir. Akıllı kültivatörler ve insansız hava araçları gibi akıllı ve robotik teknoloji, son 

yıllarda badem ağaçlarında kullanılmaya başlanmıştır. Badem bahçelerinde yabancı ot yönetimi 

için mevcut uygulamaların yanı sıra bu gibi yeni modern tekniklerin kullanılabileceği alternatif 

yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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YABANCI OT-TOPRAK-SU-HERBİSİT İLİŞKİSİ 

Yabancı ot yönetimi, toprak özelliklerinden büyük ölçüde etkilenir (Korres et al., 2017; Pala & 

Mennan, 2021). Yabancı ot türleri, yoğunluğu ve toprakta kalma sürelerinin yanı sıra 

herbisitlerin bozunma süreleri (degradation) de toprak tipi ve organik maddeden etkilenir. 

Tribulus terrestris, Digitaria sanguinalis, Conyza canadensis (synonym Erigeron canadensis) 

ve Panicum sp. gibi tek yıllık yabancı otların yanı sıra Sorghum halepense, Cyperus rotundus 

ve Cynodon dactylon otu gibi çok yıllık yabancı otlar, hafif tekstürlü (kile göre kum oranı 

yüksek) topraklarda daha yaygındır (UCIPM, 2022). Rumex crispus, Convolvulus arvensis ve 

Paspalum dilatatum gibi çok yıllık yabancı otlar daha ağır yapılı topraklarda yaygındır 

(UCIPM, 2022). Killi veya killi-tınlı topraklarda, daha az hafif ve kumlu topraklara göre aynı 

seviyede yabancı ot kontrolü sağlamak için daha fazla herbisit kullanılması gerekebilir (Yang 

et al., 2007). Birçok herbisit etiketi, düşük organik madde içeren kumlu topraklarda ürünün 

düşük konsantrasyonlarının kullanılmasını önerir. Toprak yapısı, sulama sıklığını ve miktarını 

etkileyen su tutma kapasitesini etkiler. Toprak nemi ve ıslak-kuru döngüleri, kalan herbisitlerin 

kalıcılığının yanı sıra yabancı otların çimlenmesi ve gelişimi üzerinde de etkili olabilir. 

Sulama metodu, uygulanan su miktarı, alınan yağış miktarı ve zamanlaması, tarımsal bakım 

işlerinin sıklığı ve zamanlaması, kullanılan herbisitler ve diğer toprak aktiviteleri yabancı ot 

gelişimini etkiler (Verma et al., 2015). Etkili yabancı ot kontrolü, kurak kışlarda veya yılın 

belirli zamanlarında sınırlı sulama kapasitesine sahip meyve bahçelerinde ağaçların 

kullanabileceği toprak suyunu artırabilir (Hammermeister, 2016). Herbisit bozunması da 

toprakta sık ıslanma ile hızlanır, bu nedenle bozunma genellikle karık sulamaya göre damlama 

veya yağmurlama sulama ile daha hızlıdır. Fıskiyelerin ve yayıcıların etrafındaki alanlarda, 

çıkış sonrası herbisit uygulamaları veya elle temizleme gibi ek yabancı ot kontrol önlemleri 

gerekebilir. Yabancı otlar, yağmurlama sistemleri arasındaki kuru alanda, diğer sulama 

türlerine sahip meyve bahçelerine göre daha az sorun yaratır. Bir herbisit uygulamasından 

sonraki ilk sulama, herbisitin toprağa taşındığı derinliğin belirlenmesinde en önemlisidir; 

sonraki sulama, herbisit hareketi açısından daha az önemlidir (Hipps & Samuelson, 1991). Çıkış 

öncesi herbisitler yağmurlama sulama ile uygulanabilir, ancak damlama veya karık sulama ile 

uygulanamaz. Sadece su dağılımı tek tip olduğunda salma sulama herbisitlerin toprağa 

karışımını sağlayacaktır. Dağılım tek tip olsa bile, salma sulama genellikle herbisit eklenmesi 

için gerekenden daha fazla su uygular; kumlu topraklarda, fazla sulama suyu herbisiti optimum 

yabancı ot kontrolü için istenenden daha derine taşıyabilir. Ekim öncesi herbisitler, bu alandaki 

toprak yüzeyi daha kuru kaldığından, seddeli karık ve havza taşma sistemlerinde seddelerde  
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daha yavaş dağılır. Sonuç olarak ekim öncesi ve çıkış öncesi gibi toprak herbisiti 

uygulamalarında yağmurlama sulama tercih edilmelidir.  

Ekonomik ve pratik olması nedeniyle en yaygın tercih edilen yabancı ot mücadele yöntemi 

herbisit kullanımıdır (Kraehmer et al., 2014). Yabancı ot tohumlarına ve erken çıkış sonrası çok 

küçük yabancı ot fidelerine karşı aktif olan çıkış öncesi herbisitler (preemergence) ile çıkış 

sonrası büyüyen yabancı ot bitkilerine karşı aktif olan çıkış sonrası herbisitler (postemergence) 

genel olarak tartışılan iki herbisit kategorisidir. Bazı herbisitler hem çıkış öncesi hem de çıkış 

sonrası aktiftir. Çeşitli yabancı ot türlerinin herbisitler tarafından kontrol edilme kapasitesi 

değişiklik gösterir (Lipecki & Berbeć, 1997). Herhangi bir herbisit kullanmadan önce, etki ettiği 

yabancı otlar etiket bilgilerine bakılarak kontrol edilmelidir. Ardından, hangi yabancı otların 

hangi herbisit kontrolüne en duyarlı olduğu belirlenmelidir. Çok çeşitli yabancı otların verimli 

ve uygun maliyetli yıl boyunca kontrolünü sağlamak için, herbisitlerin kombinasyonları veya 

ardışık işlemleri tipik olarak gerekli olacaktır. Herbisitlerin aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucu 

yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılık günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir. 

Herbisitlere dayanıklılığın engellenmesi veya geciktirilmesi için badem bahçelerinde sorun 

olan yabancı otların mücadelesinin agroekolojik tekniklerle yürütülmesi gerekmektedir. 

 

BAHÇEDE YABANCI OT GÖZLEMİ 

Badem bahçelerinde sorun olan yabancı otların izlenmesi dikim öncesi veya yeni tahsis edilmiş 

bahçeler ve kurulu kaplama bahçelerde uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi için 

önemlidir (Kraehmer et al., 2014). Yeni yabancı otların ve önceki kontrol çabalarından kaçan 

yabancı otların tespiti, yabancı ot oluşumunu önlemek ve yabancı otlardaki popülasyon 

değişimlerini belirlemek için kritik öneme sahiptir (Elmore, 1989). Entegre bir planın hayati bir 

bileşeni düzenli izleme veya keşiftir. Yabancı ot izleme, doğru zamanda yapılırsa meyve 

bahçesinde ve çevresinde bulunan yabancı ot türlerini doğru bir şekilde tanımlarsa yararlıdır. 

Yıllık yabancı otlar, kışlık (sonbaharda ve kış başlarında çimlenenler) ve yazlık (ilkbahar ve 

yaz aylarında çimlenenler) olarak sınıflandırılır. Yabancı otlar fide aşamasındayken onları 

tespit etmek ve kontrol etmek gerekir (Shrestha et al., 2012). Çimlenme, vejetatig gelişme, 

çiçeklenme ve tohum/meyve gibi çeşitli büyüme aşamalarındaki yabancı otları belirlemeye 

yardımcı olması için online ve basılı kataloglara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Birçok herbisit seçici (selektif) olduğu için yalnızca belirli yabancı ot türlerine karşı etkilidir 

(Rana & Krishi, 2018). Bu herbisitlerin uygulamasından sonra düzenli izleme, tedavilerin 

seçimine ve zamanlamasına yardımcı olacaktır. İzleme, gözlem alma ve kayıt tutma,  
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uygulamaların etkili olup olmadığını belirlemeyi sağlar. Yabancı otlar genellikle yamalar 

(öbekler) halinde büyür, bu nedenle meyve bahçesinin tamamında çıkış sonrası herbisitlerin 

uygulanması veya mekanik kontrol gerekli olmayabilir (Fracchiolla et al., 2016). Nokta 

tedavileri, etkili yabancı ot kontrolü sağlamaya devam ederken zamandan ve paradan tasarruf 

sağlayabilir. Önceki herbisit tedavilerine direnen yabancı otları kontrol etmek için alternatif 

herbisitleri belirlemek için Tarım ve Orman Bakanlığının bitki koruma ürünleri veri tabanı 

kullanılmalı ve tavsiyeleri takip edilmelidir. Gerektiğinde örnekler İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne götürülmeli veya bu 

kurumlardaki teknik elemanlarla arazi ziyaretleri yapılmalıdır. Bu yabancı otlara karşı etkili 

olarak listelenen herbisitler tarafından kontrol edilmeyen yabancı ot türleri söz konusu 

Müdürlük teknik personellerine bildirilmelidir. Pülverizatör arızasına veya yanlış uygulamaya 

atfedilebilecek belirgin bir hata yoksa, herbisit direnci gelişiyor olabilir. Herbisit direncinden 

nasıl kaçınılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinden alınmalıdır. 

Sonbaharın sonlarında ve ilkbaharın sonlarında, badem bahçesinde yabancı ot olup olmadığını 

kontrol edilmelidir (Connell et al., 2001; Şin et al., 2019). Meyve bahçesinin kapsamlı ve 

sistematik olarak izlenmesi gereklidir. Kayıt defterine tüm meyve bahçesinin yanı sıra bahçe 

kenarlarını ve sulama kanallarını dahil etmek gerekir. Badem üretimi Akdeniz ikliminde veya 

buna yakın iklimlerde üretilmektedir. Buralarda yüksek nemli alanlar gibi yabancı ot istilasına 

yatkın tüm alanlar incelenmelidir (Cucci et al., 2016). Yabancı ot türleri, tarla konumu, mevcut 

programla elde edilen kontrol derecesi ve kullanılan herbisitler ve diğer seçenekler kritik 

edilmelidir. Yabancı ot kontrolü için istila edilmiş alanların ziyaret edilebilmesi için bir harita 

ile bir kayıt defteri üzerine notlar alınmalıdır. Çok yıllık yabancı otlara ve diğer zararlı yabancı 

otlara dikkat edilmeli ve haritada yerleri işaretlenmelidir. Sırada (sıra üzeri) ve ortalarda (sıra 

arası) bulunan yabancı otlar ayrı ayrı kaydedilmelidir. Ağaç sıralarındaki yabancı otlar kontrol 

edilmelidir, ancak sıra ortasındaki yıllık yabancı otlar bir miktar meyve bahçesi zemin 

kaplaması sağlayabilir (Mia, Massetani, Murri, & Neri, 2020). Örnek bir uygulama olarak 

sıradaki yabancı otlar herbisitlerle bant ilaçlaması yapılarak ortadaki yabancı otlar ise örtücü 

bitki kullanılarak kontrol altında tutulmaya çalışılabilir. Meyve bahçesinin ömrü boyunca 

izleme verileri korunmalıdır (kayıt defteri, harita ve dijital) (TOB, 2022; UCIPM, 2022). Bu 

veriler, zaman içinde mevcut olan yabancı ot türlerinde meydana gelen değişiklikleri 

belirlemede faydalı olacaktır. Bu verileri, herbisit uygulamalarının zamanlaması, oranları ve 

tarihleri gibi önceki ve mevcut yabancı ot kontrol yöntemleri eylemleriyle karşılaştırmak, 

kullanılan tekniklerin başarısının ve gelecekteki stratejilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. 
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Badem bahçelerinde kışlık ve yazlık yıllık yabancı otlar, çok yıllık yabancı otlar, dar yapraklı 

ve geniş yapraklı yabancı otlar büyük bir çeşitlilik göstermekte olup görülen yabancı otlar 

Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Badem bahçelerinde sorun olan yabancı otlar (TOB, 2022) 

Türkçe Adı Bilimsel Adı Familyası 

Horoz ibiği Amaranthus albus L. Amaranthaceae 

Kırmızı köklü tilkikuyruğu Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae 

Yabancı havuç Daucus carota L. Apiaceae 

Kekre Acroptilon repens (L.) DC. Asteraceae 

Boyacı papatyası Anthemis tinctoria L. Asteraceae 

Portakal nergisi Calendula arvensis L. Asteraceae 

Kangal dikeni Carduus spp. Asteraceae 

Köygöçüren Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae 

Yabancı dikenli marul Lactuca serriola L. Asteraceae 

Papatya Matricaria chamomillia Asteraceae 

Kanarya otu Senecio vernalis Wald. and Kit Asteraceae 

İmam kavuğu Senecio vulgaris L. Asteraceae 

Yemlik Tragopogon spp. Asteraceae 

Sığır dili Anchusa spp. Boraginaceae 

Yabancı turp Raphanus rephanistrum L. Brassicaceae 

Tarla akçaçiçeği Thlaspi arvense L. Brassicaceae 

Yeşil nakıl Silene colorata Poir. Caryophyllaceae 

Kuş otu Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae 

Sirken Chenopodium album L. Chenopodiaceae 

Tarla sarmaşığı Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

At kuyruğu Equisetum arvense L. Equisetaceae 

Sütleğen Euphorbia spp. Euphorbiaceae 

Köpek lahanası Mercurialis annua L. Euphorbiaceae 

Yabancı yonca Medicago spp. Fabaceae 

Yabancı tırfıl Trifolium spp. Fabaceae 

Türkçe Adı Bilimsel Adı Familyası 

Dönbaba Erodium spp. Geraniaceae 

Turna gagası Geranium spp. Geraniaceae 

Ballıbaba Lamium amplexicaule L. Labiatae 

Yabancı nane Mentha arvensis L. Labiatae 

Misk soğanı Muscari spp. Liliaceae 

Ökse otu Viscum album L. Loranthaceae 

Ebegümeci Malva sylvestris L. Malvaceae 

Güzel ekşi tırfıl Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae 

Şahtere Fumaria spp. Papaveraceae 

Gelincik Papaver rhoeas L. Papaveraceae 

Sinirotu Plantago spp. Plantaginaceae 

Adi ayrık Agropyron repens (L.) P.B. Poaceae 
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Tilki kuyruğu Alopecurus myosuroides Huds. Poaceae 

Yabancı yulaf Avena fatua L. Poaceae 

Püsküllü çayır Bromus tectorium L.. Poaceae 

Köpek dişi ayrığı Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 

Topalak Cyperus rotundus L. Poaceae 

Çatal otu Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Poaceae 

Darıcan Echinochloa crus-galli L. Poaceae 

Duvar arpası  Hordeum marinum L. Poaceae 

Delice türleri  Lolium spp. Poaceae 

Tavşan bıyığı Poa anua L. Poaceae 

Kirpi darı Setaria verticiliata (L)P.Beauv Poaceae 

Kanyaş Sorghum helepense (L.) Pers. Poaceae 

Kalem fetük türleri Vulpia spp. Poaceae 

Semizotu Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

Farekulağı Anagallis arvensis L. Primulaceae 

Düğün çiçeği Ranunculus arvensis. Ranunculaceae 

Boynuzlu yoğurt otu Galium tricornutum Dandy Rubiaceae 

Sığır kuyruğu Verbascum nigrum L. Scrophulariaceae 

Yavşan otu Veronica spp. Scrophulariaceae 

Demir dikeni Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae 

 

Badem bahçelerinde sorun olan yabancı otların dar ve geniş yapraklı çok yıllık bitkiler olduğu 

görülmektedir. Badem bahçelerinde köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon), kanyaş (Sorghum 

halepense), çatalotu (Digitaria sanguinalis), topalak (Cyperus rotundus), tarla sarmaşığı 

(Convolvulus arvensis), semizotu (Portulaca oleracea), köygöçüren (Cirsium arvense), 

ebegümeci (Malva parviflora), yabancı havuç (Daucus carota) ve horozibiği (Amaranthus 

retroflexus) gibi türler yaygındır. 

Badem bahçesi ilk olarak sonbahar yağmurlarından sonra, kışlık bitkiler filizlenip çıkmaya 

başladığında incelenmelidir (Brodt et al., 2005). Yabancı otları sonbaharda izlemek, bir dizi 

görevi yerine getirir. Bir sonraki yıl bu türleri kontrol altına almak için ayarlamalar yapmak için 

bir önceki yılın yabancı ot kontrol programından kaçan, kurtulan veya kalan (kontrol 

edilemeyen) yaz türlerini ve çok yıllık yabancı otları belirleyecektir. Sonbaharda ortaya çıkan 

kış türleri de tespit edilecektir (Castellini et al., 2013). Gözlemler takip edilmeli ve sorunlu 

yabancı ot alanlarını vurgulamak için bir harita kullanılmalıdır Meyve bahçesi ilkbaharın 

sonlarında veya yaz başlarında, yazlık yabancı otlar ortaya çıktıktan sonra incelenmelidir (Mia, 

Massetani, Murri, Facchi, et al., 2020). Şu anda yabancı otları araştırarak, önceki 

uygulamalarda kontrol edilemeyen türleri belirleyebilir ve çok yıllık yabancı otların varlığı 

hakkında bilgi sahibi olabiliriz (Castellini et al., 2013). Herbisitler kullanılmışsa, izleme, farklı 

bir herbisite geçme ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olabilir. Çok yıllık yabancı otlara çok 

dikkat edilmeli, mekanik veya kimyasal kontrolden birkaç hafta sonra yeniden büyüme  
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incelemesi yapılarak mekanik taktiklerin etkisi ve kimyasalların biyolojik etkinliği 

belirlenmelidir. Gözlemler takip edilmeli ve sorunlu yabancı ot alanlarını vurgulamak için bir 

harita hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Gerekirse farklı kontrol yöntemleri denenmeli eğer 

herbisit uygulaması gerekiyorsa farklı etki mekanizmasına sahip aktif maddeler tercih 

edilmelidir. 

 

DİKİMDEN ÖNCE YABANCI OT KONTROLÜ  

Badem bahçelerinde uygulanan tarımsal işlemler yabancı ot dağılını etkilemektedir (Fracchiolla 

et al., 2016). Meyve bahçelerinin zemininin düzleştirilmesi gerekir. Eşit drenaj sağlamak için 

meyve bahçesi alanı derecelendirilmelidir. Meyve bahçesindeki düşük noktalar, kontrol 

edilmesi zor olan ve devam eden sorunlara neden olan çok yıllık ot büyümesini teşvik 

etmektedir (Micke, 1996). Ağaç sıralarında su birikintileri oluşmaması için uygun drenaj 

sağlanmalıdır. Su birikintileri, herbisitin yayılmasını hızlandırarak genç ağaçlarla rekabet eden 

yabancı ot büyümesine neden olmaktadır (Micke & Kester, 1997). Mümkün olduğunca 

johnsongrass, field bindweed, bermudagrass, ve nutsedge gibi çok yıllık yabancı otların istila 

ettiği bilinen alanlardan kaçınılmalıdır. Meyve bahçesi kurulması sırasında rekabeti azaltmak 

için, bir meyve bahçesi dikmeden önce yıllık ve çok yıllık yabancı otlar kontrol edilmelidir. 

Yıllık yabancı otlar tohum üretmeden önce ve çok yıllıkların yerleşik stantları fidan dikmeden 

önce kontrol edilmelidir (Elmore, 1989). Bu aynı zamanda fidanları diktikten sonra kullanılan 

herbisitlerden genç ağaçların yaralanma riskini de azaltacaktır. Badem bahçesi kurulurken 

fidanların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için alanın yabancı otsuz olması veya otsuzlaştırılması 

gerekmektedir. Toprak işleme sonrası yeni yabancı otları çimlendirmek için sulama ve ardından 

yabancı ot fidelerini öldürmek için tekrar toprak işleme, ağaç dikmeden önce kullanılabilecek 

özellikle etkili bir yabancı ot kontrol yöntemidir. Buna benzer diğer bir yöntem de yağış sonrası 

toprak işlenerek yabancı otların yok edilmesidir. Toprağın üst katmanlarındaki yabancı ot 

tohumlarının sayısı, birkaç çimlenme ve başarısız gelişme döngüsü sonucunda azalır (Epstein 

et al., 2001). Yabancı ot fidelerinde önemli bir azalma elde etmek için en az iki toprak işleme, 

sulama ve sığ toprak işleme gereklidir. Yerleşik çok yıllık yabancı otlar için bu yöntem 

etkisizdir. Çok kuru toprakta toprak işleme Cynodon dactylon ve Sorghum halepense gibi çok 

yıllık otları kontrol etmenin etkili bir yöntemidir (TOB, 2022; UCIPM, 2022). Toprak işleme, 

rizomları küçük parçalara ayırarak kurumasını sağlar. Kuruması için yüzeye yeni rizomlar 

getirmek için toprak bir yaylı tırmıkla düzenli olarak yeniden işlenir. Alan sulanırsa veya çok 

yıllık bitkinin tam kontrolü sağlanmadan yağmur yağarsa, rizom (köksap) parçaları büyümeye  
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başlayabilir ve bu uygulamanın etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir. Kesilen her rizom parçası 

köklenip yeni bir bitkiye dönüşebildiğinden, nemli veya ıslak toprakta toprak işleme çok yıllık 

yabancı otların sayısını artırabilir. Pulluk veya V-şekilli aletlerle derin sürüm yaparak yabancı 

otların köklerini kuru toprakta 40-45 cm derinlikte kesmek Convolvulus arvensis gibi bazı 

yabancı otların büyümesini iki yıla kadar azaltabilir (UCIPM, 2022). Pullukla Cyperus 

rotundus’u 30 cm derine gömmek bu otun istilasını azaltabilir, ancak müteakip derin toprak 

işleme ise canlı tohumları ve yumruları yüzeye geri getirebilir (UCIPM, 2022). Yıllık ve çok 

yıllık yabancı ot fideleri tekrarlanan zamanında ekim ile kontrol edilebilir(Connell, 2002). 

Burada dikkat edilmesi gereken pullukla derin sürümün tekniğine uygun olarak yapılmasıdır. 

Bir meyve bahçesi dikmeden önce, yıllık yabancı otlar, çıkış öncesi herbisitlerle kontrol 

edilebilir (Flint, 2002). Herhangi bir yerleşik yıllık yabancı otu kontrol etmek için çıkış sonrası 

herbisitler kullanılmalıdır. Çıkış öncesi herbisitler, bir rotasyon mahsulü ile birlikte 

kullanılmalıdır, herbisitin kalan süresi ağaç dikimini engelleyecek kadar uzun olmamalıdır 

(Stamps, 1995). Yıllık yabancı otların çoğu, toprağa pendimethalin gibi bir çıkış öncesi herbisit 

eklenerek önerilen ağaç sırasındaki bir şeritte kontrol edilebilir (UCIPM, 2022). Bununla 

birlikte, birçok yetiştirici, dolgu toprağında olası herbisitlere maruz kalmamak için, ancak 

ağaçlar dikildikten ve toprak bitkilerin etrafına yerleştikten sonraki dönemde çıkış öncesi 

herbisitleri kullanmayı tercih etmektedir. Ağaç dikerken, ciddi yaralanmaları önlemek için 

herbisit uygulanmış toprağı dikim deliğine karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Ağaçları orta 

kısımlardan alınan işlenmemiş toprakla doğrudan köklerin etrafına, ardından işlenmiş topraktan 

bir yüzey tabakası oluşturulmalıdır (Cucci et al., 2016). Birçok yetiştirici ekimden önce 

gliphosate kullanır, ardından toprak çöktükten sonraki dönemde çıkış öncesi bir herbisit 

uygulaması yapar. Çıkış öncesi herbisitlerin kullanıldığı meyve bahçelerinde kullanılacak 

herbisitler bitki koruma ürünleri veri tabanında kayıtlı olmalı ve tüm etiket bitki kısıtlamalarına 

uyulmalıdır. Çıkış sonrası herbisitler tipik olarak çok az toprak kalıntı aktivitesine sahiptir veya 

hiç yoktur ve bu nedenle fidan dikmeden önce kullanılması daha güvenlidir. Paspalum 

dilatatum, Cynodon dactylon ve Sorghum halepense gibi çok yıllık yabancı otları kontrol etmek 

için yaygın bir uygulama, yabancı otların aktif olarak büyüdüğü (25 cm veya 4-6 yaprak) yaz 

aylarında glyphosate uygulamak ve ardından iki hafta sonra ekim yapmaktır (UCIPM, 2022). 

Arıtmadan sonra toprak ve bitki materyali kurutulabilirse daha fazla kontrol sağlanır. Bu 

yöntem ile tarla sarmaşığı gibi bazı türler bastırılabilir, ancak bu yöntem kullanılarak nadiren 

ortadan kaldırılır. Badem bahçelerinde bahçenin kurulum yılında görülen yabancı otlar ileriki  
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dönemlere göre daha sorun olduğundan dolayı bunların ilk 4 yıllık kontrolü kritik önem 

taşımaktadır. 

Toprak solarizasyonu, uzun günlerde nemli toprak üzerine şeffaf plastik tabakalar yerleştirmeyi 

içeren, toprak kaynaklı zararlıları (böcek, hastalık ve yabancı ot) kontrol etmek için kimyasal 

olmayan doğal bir yöntemdir (Elmore, 1991). Toprak solarizasyonu, yabancı ot sayısını ve 

türünü önemli ölçüde azaltmak için ağaç sıralarının planlandığı alanlarda kullanılabilir. Plastik 

tabakalar güneşin ışıyan enerjisini toprakta yakalar ve onu birçok patojeni, nematodu ve 

yabancı ot tohumlarını (7-8 cm derinliğe kadar) ve fidelerini öldüren sıcaklıklara (45-55 °C) 

kadar ısıtmaktadır. 

Solarizasyon, gün uzunluğu mümkün olduğunca uzun olduğunda Haziran ortasından Ağustos 

ortasına kadar veya süreci tamamlamak için 1-1,5 ay gibi yeterli zaman sağlamak için en geç 

Ağustos ayının başında yapılmalıdır (Rubin, 2012). Solarizasyon alanındaki toprak nemli 

olmalı ve işlenen alan en az 2 m genişliğinde olmalıdır. Solarizasyon için 1,5-2 mm kalınlığında 

şeffaf plastik kullanılmalıdır (UCIPM, 2022). Siyah plastik, ot tohumlarının çimlenmesini 

engeller ancak toprağı şeffaf plastik kadar ısıtmaz. Siyah plastik daha çok malçlama için tercih 

edilir. Toprak solarizasyonu, plastiğin mümkün olduğunca toprak yüzeyine yakın 

yerleştirilebilmesi için düzgün bir tohum yatağı hazırlamakla başlar (DeVay, 1995). Toprağı 

düzleştirmeden önce kesekleri bir diskle parçalamak gerekir. Plastik örtüyü delecek veya 

yükseltecek taşlar, kayalar ve yabancı otlardan alan temizlenmelidir. Solarizasyonda örtülen 

alanın altının belli aralıklarla nemlendirilmesi gerekmektedir. Islak toprak ısıyı kuru topraktan 

daha iyi ilettiğinden, plastiği uygulamadan önce veya sonra sulamak gerekir. Önce 

sulandığında, suladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede toprağı plastikle örtmek önemlidir. 

Ağır ekipman tarafından sıkışmayı önlemek için sulamadan sonra toprağın biraz kuruması 

beklenmelidir. Plastiği döşedikten sonra sulama yapmak için ekimden önce damlama sistemi 

veya mikro sprinkler hattı (sadece spagetti hortumu ile) kurulmalı veya plastiğin altına karık 

sulama kullanılmalıdır.  

Toprakta bir sızdırmazlık oluşturmak ve plastiğin rüzgarla uçup gitmesini önlemek için 

plastiğin her yönden gömülmesi gerekir (Katan & DeVay, 1991). Plastiği yerleştirme ve altını 

sulama sürecini otomatikleştirecek araçlar mevcuttur. Dikimden önce tüm solarizasyon plastiği 

çıkarılmalıdır (Tjamos, 1991). Canlı ot tohumlarını çimlenebilecekleri ve yerleşebilecekleri 

yüzeye getirmekten kaçınmak için, 7,5 cm’den daha az derinlikte solarize toprak işlenmelidir 

(UCIPM, 2022). Solarizasyonun daha derinlerde daha az etkisi vardır ve çok yıllık türleri ve 

hatta yıllıkları kontrol etmez. Cynodon dactylon, Sorghum halepense ve Convolvulus arvensis  
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tohumları ve fideleri kontrol edilir, ancak olgun yerleşik bitkilerin kontrol edilmesi daha zordur 

(UCIPM, 2022). Sarı Cyperus rotundus sadece kısmen kontrol edilirken mor Cyperus rotundus 

etkilenmez (UCIPM, 2022). Solarizasyon, zararlı yan ürünler üretmez ve küçük veya büyük 

ölçekte kullanılabilir. Toprak solarizasyonu ayrıca toprak yapısını iyileştirebilir ve azot ve diğer 

temel bitki besin maddelerinin mevcudiyetini artırabilir. 

 

AĞAÇ SIRASINDA (SIRA ÜZERİ) YABANCI OT KONTROLÜ 

Yabancı ot kontrolü özellikle meyve bahçesi gelişiminin ilk yıllarında önemlidir (Flint, 2002). 

Bu dönemde yabancı ot rekabeti ağaç canlılığını ve üretkenliğini azaltabilir. Otlu bahçelerin 

ekonomik olarak verimli hale gelmesi, otsuz bahçelere göre birkaç yıl daha uzun sürebilir. 

Yabancı otları kontrol etmek için kullanılan yöntem ne olursa olsun, genç ağaçları herbisitlerle 

yaralamaktan, gövdeye veya köklere mekanik olarak zarar vermekten kaçınmak çok önemlidir. 

Meyve bahçesi olgunlaştıkça yabancı ot rekabeti azalır, çünkü ağaçtan gelen gölge, özellikle 

yoğun dikilmiş meyve bahçelerinde veya büyük boy ağaçların bulunduğu meyve bahçelerinde 

yabancı ot büyümesini azaltır. Doğrudan ağaçların çevresinde büyüyen yabancı otları kontrol 

etmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir (Shrestha et al., 2012). Dikimden sonra toprak 

sıkıştırılıp can suyu verildikten hemen sonra, ağaç sırasına veya etrafına bir şerit halinde seçici 

bir çıkış öncesi herbisit uygulanabilir. Çıkış sonrası uygulanacak herbisitler, üç yaşından küçük 

ağaçların yapraklarına veya kabuğuna temas etmemelidir. Bu aşamada ağaçları korumak için 

gövde koruyucular sıklıkla kullanılmaktadır (Elmore, 1989). Herbisitler ağaçları en çok 

gençken etkiler. Genç ağaçların etrafındaki alanı 3-4 yaşına kadar elle çapalanabilir, bu noktada 

ağaç sıraları arasındaki yabancı otları kontrol etmek için bir döner biçme makinesi veya disk 

kullanılabilir (UCIPM, 2022). Diskler, ot bıçakları, kültivatörler mekanik aletlerden bazılarıdır. 

Yabancı otlar sadece birkaç santim boyundayken çapalamak en iyisidir; yabancı otlar 

büyüdükçe çapalama zorlaşır (Fracchiolla et al., 2016). Diğer bir seçenek ise, yabancı ot 

büyümesini engellemek için ağaçların tabanı etrafında polietilen, polipropilen veya polyester 

sentetik malç kullanmaktır; ağaç sıraları arasındaki yabancı otlar biçilebilir veya atılabilir. 

Ancak bu malçlar ağaç gövdelerinde beslenen tarla farelerini barındırabileceğinden dikkatli 

kullanılmalıdır. Misinalı tırpan veya ot kesme testereleri ağaçların yakınındaki küçük yabancı 

otları öldürmek için kullanılabilir, ancak genç ağaçların kabuğuna zarar vermemeye dikkat 

edin. İp düzelticiler kartonlar, kılıflar veya sargılar kullanılarak korunabilir. Kabuğun veya 

köklerin zarar görmesi, toprak patojenlerinin ağaca girmesine izin vererek daha fazla hasara 

neden olabilir. 
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Bazı yabancı otlar, meyve bahçesinin ilk kurulum aşamasında fidanlar dayanıksız 

dönemdeyken, ağaçlar tam üretime ulaşmadan önce en iyi şekilde kontrol edilmemelidir 

(Connell et al., 2001). Bazı herbisitlerin yalnızca bu dönemde kullanılmasına verilmemektedir. 

Yeni dikilmiş bir bahçede yabancı otları kontrol etmek için çıkış öncesi herbisitleri kullanırken 

ağaç hasarı riskini azaltmak için, bunları ancak toprak ağaçların etrafına tamamen yerleştikten 

sonra toprağa uygulamak gerekir. Ağaçlar uygulamadan sonra yerleştirilse, herbisitin ağaç 

kökleriyle doğrudan temas etme şansı daha yüksek olduğundan, hasar riski artar. Kayıtlı 

herbisitler, ağaç yaşı kısıtlamaları ve genel etiket önerileri bitki koruma ürünleri veri tabanında 

bulunabilir. Ağaç yaralanmasını önlemek için, kullanılan herbisitten bağımsız olarak, genç 

ağaçların yaprakları ve kabuğu doğrudan püskürtme veya püskürtme sürüklenmesinden 

korunmalıdır. Herbisitler genç ağaçlara önemli zararlar verebilir. Ağaç gövdelerini plastik veya 

karton sargılara, kartonlara veya kılıflara sarmak genç ağaçlarla herbisit temasını önlemeye 

yardımcı olabilir. 

Çoğu durumda, tür ve çeşide bağlı olarak, badem ağaçlarının üretime başlaması 3-7 yıl sürer 

(Tombesi et al., 2016; Zaurov et al., 2015). Meyve bahçesi kurulduktan sonra, ağacın tabanının 

etrafındaki alan yabancı otlardan arındırılmalıdır. Yabancı ot rekabeti ve kemirgen hasarı 

potansiyeli, ağacın tabanından yabancı otların çıkarılmasıyla azaltılır. Yabancı otlar genellikle 

geleneksel meyve bahçelerinde ağaç sıralarında (sıra üzeri) ve ağaç sıraları arasında (orta kısım) 

bir herbisit şeridi veya ekimi ile budama veya biçme yoluyla kontrol edilir. Herbisitler 

geleneksel olarak iki kategoriye ayrılmıştır: çimlenen yabancı ot tohumlarına karşı aktif olanlar 

(çıkış öncesi öncesi herbisitler) ve ortaya çıkan bitkiler üzerinde aktif olanlar (çıkış sonrası 

herbisitler). Bazı herbisitler hem ortaya çıkmadan önce hem de çıktıktan sonra aktiftir. 

Herbisitler tipik olarak, çoğu meyve bahçesinde ağaç sırasını merkez alan ve ürünün türüne ile 

yaşına göre 60 cm ile 300 cm genişliğindeki bir şeritte kullanılır (UCIPM, 2022). Çıkış öncesi 

herbisitler, çimlenen ot fidelerini öldürmek için toprakta çalışır. Bu herbisitler çıplak toprağa 

uygulanmalı ve ardından çimlenen ot tohumlarını etkilemek için yağmur veya sulama ile 

emilmelidir. Herbisitler yağmur veya sulama ile etkinleştirilmeden toprak yüzeyinde kalırsa, 

bazıları güneş ışığından hızla bozulur ve bu da daha az yabancı ot kontrolüne neden olur. 

Yabancı yulaf gibi büyük yabancı ot tohumları, herbisit bölgesinin altındaki toprakta 

filizlenebilir ve kontrolden kaçabilir. Çıkış öncesi herbisitlerin çoğu, en iyi sonuçlar için 

sulamadan veya yağıştan (5-15 mm) hemen önce toprağa uygulanmalıdır (UCIPM, 2022). Kısa 

bir süre içinde büyük miktarda yağış bekleniyorsa, herbisit uygulanmasından kaçınılmalıdır 

çünkü herbisitin akması veya sızması meydana gelebilir. Çıkış öncesi herbisitler, toprak tipine,  
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materyal çözünürlüğüne, toprak adsorpsiyonuna, mevcut yabancı ot türüne ve uygulanan doza 

bağlı olarak birkaç ay veya bir yıla kadar kontrol sağlayabilir. Toprak yıkanma, kumlu 

topraklarda killi topraklara göre daha kapsamlıdır. Ağaç sırasını kaplayan yapraklar veya diğer 

döküntüler, herbisitin toprakla temasını engelleyebilir; Çıkış öncesi herbisitleri uygulamadan 

hemen önce sıraları süpürmek genellikle performansı iyileştirebilir. Çıkış öncesi herbisitlerin 

etkinliği, uygun şekilde toprağa dahil edilmesine bağlıdır. Bu, mekanik olarak toprağa 

karıştırma veya sulama ile gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, çıkış sonrası herbisitler, uygun 

çıkış öncesi herbisit eklenmesinden önce filizlenen ve ortaya çıkan yabancı otları kontrol etmek 

için çıkış öncesi herbisitlerle birlikte sıklıkla kullanılır. 

Çimlenip çıkan yabancı otlar çıkış sonrası herbisitlerle kontrol altına alınır (Samedani et al., 

2008). Sezonun başlarında ortaya çıkan yabancı otlar çıkış sonrası herbisitlerle veya büyüme 

mevsimi boyunca nokta uygulamalarla kontrol edilir. Genç ağaç gövdeleri ve yaprakları, bazı 

çıkış sonrası herbisitlerle temastan korunmalıdır. Tüm bireysel etiket talimatları kontrol 

edildikten sonra uygulamaya karar verilmelidir. Mevcut yabancı otları en iyi kontrol eden çıkış 

sonrası herbisitler seçilmelidir. Tüm yabancı otları kontrol etmek için bir veya daha fazla 

herbisitten oluşan bir tank karışımı gerekebilir. Yabancı otlar küçükken sıcaklık ve kuraklık 

stresi altında değilken (aşırı yağışlı veya sıcak havalar) çıkış sonrası herbisitler 

uygulanmamalıdır. Yabancı ot popülasyonu seyrek veya düzensiz ise, nokta uygulamaları veya 

görsel bir ot arama püskürtücünün kullanılması, gerekli herbisit miktarını azaltabilir. Benekli 

sütleğen gibi bazı yabancı otlar, çıkıştan kısa bir süre sonra tohum verirler ve eğer sadece çıkış 

sonrası strateji kullanılıyorsa yeterli kontrol sağlamak için birkaç uygulama gerektirirler. 

Yerleşmiş yabancı otlarda, çıkış sonrası herbisitler kullanılır. Paraquat gibi kontakt (temas 

gerektiren) herbisitler bitkinin yalnızca püskürtülen kısımlarını öldürür, bu nedenle iyi bir 

örtücülük ve ıslanma çok önemlidir (UCIPM, 2022). Yıllık yabancı otlar tek bir işlemle 

öldürülebilir, ancak çok yıllık yabancı otlar köklerden veya diğer yeraltı yapılarından yeniden 

çıkıyorsa veya ilk uygulamadan sonra yıllık yabancı otlarda yeni çimlenme meydana gelirse 

yeniden işlem gerekir. Glyphosate gibi sitemik (yer değiştiren) herbisitler bitkiye girer ve 

bitkinin diğer toprak üstü ve yer altı kısımlarını öldürür (Ancak, glyphosate topalak otunun 

yumrularında yer değiştirmez) (UCIPM, 2022). Sistemik herbisitlerde tam kaplama, kontakt 

herbisitlerde olduğu kadar önemli değildir, ancak daha iyi kaplama genellikle her iki tip herbisit 

ile daha iyi yabancı ot kontrol etkinliği ile sonuçlanır. Etkili olmak için, çıkış sonrası herbisitler 

genellikle iyonik olmayan bir yüzey aktif madde veya fitotoksik olmayan bir yağ gibi bir 

adjuvan eklenmesini gerektirir. Herbisitleri eklemeden önce, suyu yumuşatmak ve özellikle  
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kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir içeriği yüksek su kullanıldığında yabancı otların 

herbisit alımını iyileştirmeye yardımcı olmak için püskürtme suyuna genellikle amonyum sülfat 

eklenir. Toz, püskürtme hacmi ve sert su dahil olmak üzere birçok faktör çıkış sonrası kullanılan 

herbisitlerin performansını etkiler.  Toprağa ve vejetatif büyüyen yabancı otlara doğru miktarda 

herbisit uygulamak için uygulama ekipmanı hassas bir şekilde kalibre edilmelidir. Püskürtme 

ekipmanı, güvenli uygulama için üretilen çok küçük püskürtme parçacıklarının miktarını en aza 

indirecek ve sürüklenmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanmış kısa bir bom ve nozullarla 

donatılmalıdır. Son yıllarda, nozul teknolojisi önemli ölçüde ilerlemiştir ve birçok üretici, 

püskürtme modelindeki çok küçük damlacıkların oranını azaltmak için nozullar veya 

ataşmanlar geliştirmiştir. Yabancı ot mücadelesi için yelpaze usulü püskürtme yapan t-jet 

memeler kullanılmalıdır. 

Kurulan bahçelerde kimyasal yabancı ot kontrolü, kullanılan sulama yöntemine göre 

ayarlanmalıdır (Zhang et al., 2018). Badem ağaçları, düşük hacimli damlama, mikro sprinkler, 

misters, katı set sprinkler, karık sulama ve havza taşma dahil olmak üzere çeşitli yöntemler 

kullanılarak sulanır. Düşük hacimli sulama, diğer yöntemlere göre sulama uygulamasında daha 

iyi tekdüzelik ve verimlilik sağladığı için meyve bahçeleri için daha uygundur. Bununla 

birlikte, düşük hacimli sulama suyunun çok sık kullanılması, sızıntı ve herbisit bozulması 

olasılığını artırarak, yayıcıların etrafındaki alanları güçlü bir şekilde büyüyen yabancı otlarla 

bırakabilir. Bu alanları yakından izlemek ve gerektiğinde çıkış sonrası herbisitlerle nokta 

muamelesi yapmak çok önemlidir. Sulama sırasında karık diplerinde veya düşük hacimli 

yayıcıların çevresinde uzun süreli nemli koşullar, herbisitin parçalanmasına ve süzülmesine 

neden olur. 

Toprak işleme, ağaç sıraları içindeki ve arasındaki yıllık ve iki yıllık yabancı otları kontrol 

etmek için kullanılabilir (Mia, Massetani, Murri, Facchi, et al., 2020). Büyük yabancı otlar, çok 

yıllık türler veya sert kökleri veya taçları olan yabancı otlar (örneğin ebegümeci) mekanik 

kontrole dirençli olabilir ve çıkış sonrası herbisit tedavisi gerektirebilir. Mekanik yabancı ot 

kontrol yöntemleri arasında sıra arası çapalama veya ot bıçakları kullanmanın yanı sıra, sıra 

arası ekim yer alır. Ot Porsuğu (Weed Badger) gibi mekanik kültivatörler, büyük kayalardan 

arındırılmış gevşek topraklarda iyi çalışır (UCIPM, 2022). Yabancı otlar küçükken, rekabeti ve 

tohum üretimini azaltmak için bu uygulamaların sık sık tekrarlanması gerekir. Yabancı otların 

olgunlaşmasına izin verilirse, yangın tehlikesi oluşturabilir ve yabancı otların uzun yıllar 

boyunca kalmasını sağlayacak kadar tohum üretebilirler. Kültivatörün ikinci işlemesi, ağaç 

sırasındaki yabancı otları kontrol etmek için kullanılabilir. Öte yandan çaprazlama, ağaçlara ve  
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köklerine zarar vermemek için dikkatli yapılmalıdır. Ağaç hasarı, zararlı organizmaların istila 

etmesine izin verebilir. Yaralanmayı önlemek için ağaçların yanında 30-60 cm bir şerit 

bırakılmalıdır (UCIPM, 2022). Bu bozulmamış alandaki yabancı otlar elle çekilebilir veya 

gerektiğinde ortaya çıktıktan sonra herbisitlerle kontrol edilebilir. Ağaçlara zarar verilmediği 

sürece sıralı malçlama kültivatörleri kullanılabilir. Sığ malçlama (5 cm’den daha az derinlikte) 

çoğu yıllık ve fide iki yılda bir yabancı otları öldürür (UCIPM, 2022). 

 

AĞAÇ ORTALARINDA (SIRA ARASI) YABANCI OT KONTROLÜ 

Meyve bahçelerinde farklı yabancı kontrol uygulamalarının yabancı otlara etkisi maliyet ve etki 

olarak ele alınmalı ve ekonomik zarar eşiğine göre mücadeleye karar verilmelidir (Uygur et al., 

1997). Öncelikle mevcut yabancı otların belirlenmesi için bahçe belli aralıklarla izlenmelidir 

(Yonat & Kolören, 2017). Meyve bahçelerinde yabancı ot kontrolü genellikle ağaç sıralarında 

yabancı ot kontrolü ve ortalarda yabancı ot kontrolü olmak üzere iki kategoriye ayrılır 

(Dastgheib & Frampton, 2000; Kolören & Uygur, 2007; Singh et al., 2018). Ortadaki yabancı 

ot kontrolü, aynı zamanda ara yönetimi olarak da bilinir, sıklıkla örtücü bitki ile birleştirilir. 

Örtücü bitkiler meyve bahçelerinde yabancı otları baskılamaktadır (Hançerli & Uygur, 2021). 

Tekrarlanan ayıklamadan kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle, bazı yetiştiriciler ekili bir 

örtücü bitkiyi veya yerleşik bitki örtüsünü korumayı tercih eder. Bu uygulamalar toprağın 

sıkıştırılmasını azaltır, toz ve çamur oluşumunu azaltır, suyun sızarak gitmesini engeller, tepelik 

ve eğimli arazilerde toprak erozyonu engeller. Diskaro (diskleme) toprakta tohum bankasında 

bulunan gömülü ot tohumlarını yüzeye çıkarabilir veya meyve bahçesine rizomları, stolonları 

veya yumruları yayabilir. Yerel bitki örtüsü, yeni istila edilen yabancı otlarla etkili bir şekilde 

rekabet edecek kadar düzgün bir şekilde büyümezse, ağaç sıraları arasına bir örtü bitkisi dikmek 

iyi bir seçenektir. Kendi kendine tohum veren üçgüller ve yoncalar yıllık bir örtü bitkisi yabancı 

otlarla rekabet edecektir; bununla birlikte, tek tip bir örtü mahsulü standını korumak için ara 

sıra yeniden tohumlama gerektirebilir. Yerleşik bitki örtüsünü korurken, bitkileri düşük 

büyüme durumunda tutmak için gerektiğinde bir çayır biçme makinesi kullanılır. Toz oluşturan 

toprak yüzeyine çok yakın çim biçmekten kaçınmak en iyisidir. Bir örtü bitkisinin kendi 

kendine tohumlanması isteniyorsa, bitkiler tohum verene kadar biçilmemelidir. 

Örtücü bitki ekimi ile yabancı otları baskılamanın yanı sıra organik madde ekleyerek toprak 

kalitesini iyileştirmek ve baklagil örtü bitkileri ile toprak azotunu artırmak arzulanmaktadır 

(Demir & Doğan, 2020; Kocira et al., 2020). Örtücü bitkilerin diğer faydaları ise yağmur 

mevsimi boyunca meyve bahçelerine daha iyi erişimi ve geliştirilmiş su sızması sağlar. Örtü  
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bitkisinin ek su ihtiyacını, mevcut su için ağaçlarla rekabet etmeyecek şekilde planlamak 

gerekir. Kurak alan bahçelerinde ağacın kullanabileceği su miktarını en üst düzeye çıkarmak 

için ilkbaharda örtü bitkisinin altı disklenmelidir (Ramos et al., 2010). Biçme, fırçalama, 

ufalama, parçalama ve ilaçlama gibi sonbahar ve kış bahçe trafiği, yeni kurulan örtü bitkilerine 

ciddi şekilde zarar verebilir. Örtü bitkileri meyve bahçelerinde ortalara ekilebilir. Örtücü 

bitkiler biçilmediklerinde en rekabetçi olmasına rağmen, don tehlikesini azaltmak ve 

çiçeklenme sırasında tozlaşma rekabetini ortadan kaldırmak için özellikle bademlerde 

çiçeklenmeden önce bir kez biçme önerilir. Sezonun ilerleyen saatlerinde, örtü mahsulü yeniden 

büyüyecek ve çiçek açacaktır. Öte yandan, yeniden tohumlamak için biçilmeyen veya seyrek 

olarak biçilen örtü bitkileri, zararlılar için mükemmel bir örtü sağlar. Zararlı popülasyonları, 

örtülü meyve bahçelerinde hızla büyüyebilir ve hasat sırasında ağaç kökleri dışında yiyecek 

hiçbir şeyleri yoktur. Bu nedenle, kullanılan orta yönetim sistemi ne olursa olsun, özellikle de 

örtücü bitkiler kullanılıyorsa, zararlı kontrolü de sağlanmalıdır. Örtücü bitkilerin neredeyse 

olgunlaşana kadar büyümesine izin vermek, ardından bitki örtüsünü aşağı bastırmak için bir 

halka silindiri ile yuvarlamak, biçmeye bir alternatiftir. Bu, bazı tohumların olgunlaşmasına 

izin verirken yaşlanma sürecini hızlandırır. Ayrıca, bozulmamış malç toprağı gölgeler ve bazı 

yabancı ot tohumlarının büyümesini engelleyebilir. Malç hasatla bozulmadıysa, bir çayır biçme 

makinesiyle yakın bir biçme, örtü ürününü bozacak veya hasat işlemlerini engellemeyecek 

parçalara ayıracaktır. Kimyasal biçme, yerleşik bitkilerden veya ekilmiş bir örtü mahsulünden 

oluşan vejetasyon ortalarının, bitkileri öldürmek yerine bodur bırakmak için düşük oranlarda 

çıkış sonrası herbisit ile muamele edildiği bir uygulamaydı. Herbisite dayanıklı yabancı ot 

seçimi potansiyeli nedeniyle, bu uygulama artık önerilmemektedir. Örtücü bitki seçimi, nasıl 

ve ne zaman ekileceği ve örtü bitki karışımı önerileri için gerekirse teknik destek alınmalıdır. 

 

HERBİSİT DİRENÇİ 

Herbisit direnci, yabancı otların kalıtsal olarak hayatta kalma ve tür kontrolü için tipik olarak 

gerekli olandan çok daha yüksek herbisit dozajlarında büyüme yeteneğidir (Beckie & Tardif, 

2012). Meyve bahçelerinde yaygın olduğu gibi aynı herbisit tekrar tekrar kullanıldığında, 

herbisit direnci potansiyeli artar (Cucci et al., 2016). Herbisit direncinin gelişmesini önlemek 

için kültürel uygulamalar ve mekanik taktikler ve alternatif etki mekanizmasına sahip 

herbisitler gibi çeşitli yabancı ot kontrol stratejileri kullanılmalıdır. Bunun yapılmaması, etkili 

bir yabancı ot yönetim aracı olarak yararlanılan herbisitlerin hızla yok olmasına yol açabilir. 

Dirençli popülasyonlar bulunursa, herbisite dayanıklı olduğu bilinen yabancı otları içeren bir  
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alandan çıkmadan önce ekipmanı temizleyerek dirençli yabancı otları bir tarladan diğerine 

taşımaktan kaçınılmalıdır. Üzerinde çalışılacak en son alanlar olarak bilinen direnç sorunları 

olan alanları üzerinde planlı çalışmalar yapılmalıdır. Poa annua, Conyza canadensis, Lolium 

multiflorum, Echinochloa Colona, Conyza bonariensis popülasyonları glyphosate direnci 

geliştirmiştir (UCIPM, 2022). Erken teşhis, herbisit direncini önlemenin ilk adımıdır (Travlos 

et al., 2020). Dirençli yabancı ot popülasyonlarını yönetmek için en önemli kontrol 

stratejilerinden biri, bitkilerin tohum üretmesini engellemektir. Bdem bahçelerinde herbisit 

direncinin önlenmesine yardımcı olmak için farklı etki modlarına sahip herbisitler rotasyona 

dahil edilmelidir. Bir herbisit uygulamasından sonra yabancı ot sağkalımı izlenmelidir (Preston 

et al., 2009). Toprak işleme veya elle ayıklama gibi kimyasal olmayan yabancı ot kontrol 

yöntemleri düşünülmelidir. Yabancı ot tohumlarının yayılmasını önlemek için, yabancı otlu 

bahçelerde çalıştıktan sonra ekipmanlar temizlenmelidir. Tohum üretmeden önce herbisitlere 

dirençli olabilecek yabancı otları kontrol edilmelidir. Yabancı otların çiçeklenmesini önlemek 

için, toprak yüzeyinin altındaki bitkileri kesmek için bel (kürek), çapa ve diğer el aletlerini 

kullanılmalıdır. Yabancı otlar ortaya çıkmadan önce ekim öncesi veya çıkış öncesi bir herbisit 

uygulanmalıdır. Yabancı otlar kışlık veya yazlık olabileceğinden yapılacak uygulamalar buna 

göre ayarlanmalıdır. Meyve bahçesinde yabancı hardal, Conyza canadensis ve Conyza 

bonariensis zaten varsa, bu gibi yabancı otlar bir çıkış sonrası herbisit ile kontrol edilmeli veya 

18-21 yapraktan fazla büyümeden önce mekanik olarak işlenmelidir (UCIPM, 2022). Bu 

yabancı otları kurulu meyve bahçelerinde erken kontrol etmek için 2,4-D, glyphosate ve 

paraquat kullanılabilir (UCIPM, 2022). Yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılık şüphesi varsa 

karıştırılarak uygulanabilir. Uygulamanın etkinliğini belirlemek için uygulamadan sonra 

yabancı otlar yakından izlenmelidir. 

 

SONUÇ 

Meyve bahçesinde, yabancı otları yönetmek sürekli bir zaman ve işgücü istemektedir.  Yabancı 

otlar yeni tesis edilmiş bahçelerde genç fidanlarla rekabete girebilir, sulamayı engelleyebilir ve 

hasadı engelleyebilirler. İyi yabancı ot yönetiminde ilk adım, meyve bahçenizdeki yabancı 

otları tanımlamak, düzenli olarak izlemek ve hangi yabancı otların hangi yöntemlere en iyi 

şekilde yanıt vereceğine karar vermektir. Yabancı ot izleme için şu adımları izlenmelidir. 

Sonbaharın sonlarında ve yine ilkbaharın sonlarında, meyve bahçesinde yabancı otlar 

izlenmelidir (gözlem yapılmalıdır). Meyve   bahçesi yakından takip edilmelidir.  Kayıt defterine 

tüm meyve bahçesinin yanı sıra bahçe kenarları, hendek bankaları ve sulama kanalları dahil  
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edilmelidir. Çok fazla rutubete sahip olanlar gibi yabancı ot istilasına eğilimli tüm yerler 

özellikle kontrol edilmelidir. Her yabancı ot türü, tarladaki konumu, mevcut aletlerle kontrol 

seviyesi ve kullanılan herbisitler listelenmelidir. Basit bir harita oluşturmak, etkilenen yerlerde 

yabancı ot kontrolünün izlenmesini sağlayacaktır.  Özellikle sorunlu yabancı otlara, çok yıllık 

yabancı otlara ve dayanıklılık kazanmış yabancı otlara dikkat edilmeli ve konumları haritada 

işaretlenmelidir. Sıralarda (sıra üzerinde) ve ortalarda (sıra arasında) tespit edilen yabancı otlar 

ayrı ayrı not edilmelidir.  Ağaç sıralarındaki yabancı otlardan kurtulmak için nokta veya şerit 

püskürtme yapılmalıdır. Sıraların ortasında kalan yıllık yabancı otların kontrolü için örtücü 

bitkiler ekilebilir. Örtücü bitkilerin tozlayıcılar ve toprak kalitesi için faydalar sunabilir. 

Yabancı ot sorununun farkında olduğumuzda, meyve bahçesinde sorun olan yabancı ot türlerine 

bağlı olarak uygun herbisitler (Tarım ve Orman Bakanlığı bitki koruma ürünleri veri tabanında 

yer alan) veya diğer kontrol yöntemleri seçilmelidir. Yabancı otların yaygın ve bilimsel 

isimlerinin tam bir listesi, her birinin görüntüleri ve açıklamaları için basılı ve digital 

kataloglardan faydalanılmalıdır. Çok yıllık yabancı otlar, ilkbaharın sonlarında dikkat edilmesi 

gereken kritik yabancı otlardır. Bunların sıralar arasında veya meyve bahçesinin ortasında 

büyümeleri önlenmelidir. Genellikle badem bahçelerinde köpekdişi ayrığı, kanyaş, su ayrığı, 

topalak ve ak üçgül gibi çok yıllık yabancı otlarla karşılaşılmaktadır. Su, besin maddeleri ve 

güneş ışığı için rekabet ederek fidan/ağaç büyümesini engelleme kapasiteleri nedeniyle, kaz 

çimi gibi çok yıllık otlar da fidan ekiminin ilk yıllarında özellikle sorunludur. Boylanan ve 

dikenli yabancı otlar hasat etkinliğini zor hale getirebilir ve verimliliğini azaltabilir. Doğru 

herbisitler doğru dozda doğru zamanda doğru kişilerde doğru yabancı ota herbisit direnci 

engellenebilir veya geciktirilebilir. Aynı etki mekanizmasına sahip herbisit ard arda kullanılırsa 

bu herbisitin etkinliği hızla düşebilir ve ufukta çok fazla yeni herbisit teknolojisinin olmadığı 

görülmektedir. Türkiye’deki badem bahçelerinde sorun olan yabancı otlara karşı modern 

teknikleri içeren entegre yabancı ot yönetimi geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Alkaloitler, özellikle ilaç olarak kullanılan bitkilerin en önemli sekonder metabolitlerinden 

birisi olup, doğru olarak kullanıldıklarında pek çok hastalığın tedavisinde yararlı olabilecek 

değerli birer ilaç hammaddesidirler. Hemen hemen bütün bitkilerde alkaloit varlığına rastlansa 

da her bitki alkaloit zengini değildir. Alkaloitler açısından zengin bir bitki olan Withania 

somnifera Hindistan ve Pakistan da doğal yayılış göstermektedir. Ayırma, çelik ve tohum ile 

üretilmektedir. İçeriğinde %4 civarında alkaloid barındırmaktadır. Bu alkaloidlerin en 

önemlileri somniferin, somnine, somniferinin, withamin, withanmine, pseudowithamine ve 

withanaminindir. Bitkinin kökleri, herbası, yaprakları ve meyveleri kullanılır. Halk arasında 

ateş düşürücü, kurt düşürücü ve uyutucu olarak kullanılmaktadır. W. somnifera meyvesi 

uyutucu, idrar arttırıcı, ateş ve kurt düşürücü olarak kullanılır. Batı dünyasında çok bilinmeyen 

bu bitki Ayurveda tıbbında tıpkı Çin tıbbında Panax ginseng benzeri önemli bir yer tutar. 

Kökleri acı bir tatlılıkta olup doku ve damar büzücü özelliğe sahiptir. Esas olarak köklerinin 

üreme ve sinir sistemi üzerine teskin edici, gençleştirici ve afrodizyak etkileri vardır. 

Köklerinden kurutularak ilaç olarak kullanılmak üzere tıbbi yağ, macun ve pudra elde edilir. 

Bunlar yenirse zehirli etki yapar. W. somnifera'nın anti-inflamatuar, anti-oksidatif, 

antimikrobiyal, anti-anksiyete, afrodizyak, immünomodülasyon, anti-diyabetik, anti-ülser, 

antikanser, merkezi sinir sistemi depresan ve hepatoprotektif aktivitelere karşı olumlu 

etkilerinin olduğu da bildirilmiştir. Parkinson ve alzheimer gibi bazı nörolojik bozuklukları 

tedavi etmek için de kullanılır. Bu derleme de W. somnifera'nın tarımı, botaniği, kimyasal 

içeriği ve farmakolojik etkileri incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Alkaloitler, Withania, Ayurveda  
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AN IMPORTANT ALKALOİD PLANT: CHARACTERİSTİCS AND USES OF 

WİTHANİA SOMNİFERA 

 

 

 

 

 

ABSTARCT  

Alkaloids are one of the most important secondary metabolites of plants used as drugs, and they 

are valuable raw materials for drugs that can be useful in the treatment of many diseases when 

used correctly. Although the presence of alkaloids is found in almost all plants, not every plant 

is rich in alkaloids. Withania somnifera, a plant rich in alkaloids, is naturally distributed in India 

and Pakistan. It is produced by separation, cuttings and seeds.  It contains about 4% alkaloid in 

its content. The most important of these alkaloids are somniferin, somnine, somniferinin, 

withamin, withanmine, pseudowithamine and withanamine.  The roots, herbs, leaves and fruits 

of the plant are used. It is used as an antipyretic, antipyretic and sedative among the people. W. 

somnifera fruit is used as a sedative, diuretic, fever and worm reducer. This plant, which is not 

very well known in the Western world, has an important place in Ayurvedic medicine, just like 

Panax ginseng in Chinese medicine. Its roots are bitter-sweet and have tissue and 

vasoconstricting properties. Mainly, its roots have soothing, rejuvenating and aphrodisiac 

effects on the reproductive and nervous systems. Medicinal oil, paste and powder are obtained 

to be used as medicine by drying from its roots. These are poisonous if eaten. It has also been 

reported that W. somnifera has positive effects against anti-inflammatory, anti-oxidative, 

antimicrobial, anti-anxiety, aphrodisiac, immunomodulation, anti-diabetic, anti-ulcer, 

anticancer, central nervous system depressant and hepatoprotective activities. It is also used to 

treat certain neurological disorders such as Parkinson's and Alzheimer's. In this review, 

agriculture, botany, chemical content and pharmacological effects of W. somnifera were 

examined. 

 

Keywords: Alkaloids, Withania, Ayurveda 
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1. GİRİŞ 

Sentetik ilaçlara kıyasla daha az yan etkiye sahip olan bitkisel ilaçların kullanımı gün geçtikçe 

artmaktadır. Bundan dolayı tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimlerinin ve bitkisel ilaç olarak 

kullanımlarının geliştirilmesi üzerine yapılan araştırmalar gün geçtikçe daha da 

yoğunlaşmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde yer alan alkaloid bitkileri ekseriyetle 

ilaç olarak kullanımı olan bir gruptur. Bu grup içerisinde yer alan W. somnifera bitkisi de diğer 

birçok önemli alkalolid bitkisi gibi yeterince tanınmamakta ve dolayısı ile de hem üretimi hem 

de kullanımı hak ettiği noktadan çok uzakta bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen gerekçelerden 

dolayı bu bildiride önemli bir tıbbi bitki olan, alkaloitlerce zengin bulunan, özellikle ayurveda 

tıbbında iyi bilinen W. somnifera bitkisinin daha iyi tanınması ve tanıtılması, yapılacak 

çalışmalar için bir bilgi kaynağı oluşturulması amaçlanmıştır. 

1.1 ALKALOİDLER 

Alkaloitler, özellikle ilaç olarak kullanılan bitkilerin en önemli sekonder metabolitlerinden 

birisidir. Tarih alkaloitlerce zengin olan bitkilerin zehir ve ilaç olarak kullanımlarına ilişkin 

öykülerle doludur. Örneğin MÖ 339 tarihinde Sokrates baldıran (Conium maculatum) zehri 

içirilerek ölüme mahkûm edilmişti. Baldıran bitkisinde bulunan koniin alkaloidi çok zehirli 

olmakla birlikte, aynı zamanda değerli bir ilaç hammaddesidir. Romalılar döneminde bayanlar 

gözlerini güzel göstermek amacıyla gözlerine güzelavratotu    (Atropa belladonna) ekstratı 

damlatırlar, aşırı dozda kullandıklarında da zehirlendikleri olurdu. Günümüzde de bu bitkiden 

elde atropin alkaloidi tıpta göz bebeğini büyütmek için kullanılmaktadır. Alkaloitler doğru 

olarak kullanıldıklarında tıbbi olarak çok faydalıdırlar. Ancak yanlış olarak kullanıldıklarında 

yarardan çok zarar vermeye başlarlar. Örneğin çoğu bağımlılık yapar. Yüksek dozda 

alındıklarında sinir sistemini etkileyerek felce ölüme yol açarlar. Haşhaş (Papaver somniferum) 

bitkisinde morfin, tütün (Nicotiana tabacum) bitkisinde nikotin, kahve (Coffea arabica) 

bitkisinde kafein ve kuka (Erythroylan coca) kokain gibi alkaloitler bağışıklık yapan narkotik 

maddelerdir. Anlaşılacağı üzere, her ne kadar kimi alkaloitler çok zehirli olsalar ve bağışıklık 

yapsalar da, doğru olarak kullanıldıklarında pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek 

değerli birer ilaç hammaddesidirler(Baydar, 2005).  
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1.1.1. BULUNUŞLARI 

Bugün 3000’den fazla alkaloit bilinmektedir. Bitki droglarında alkaloit oranı varyasyonu çok 

büyük olmaktadır. Varyasyon %0.01-%10 arasındadır. Ancak genel olarak %0.1-%2-3 

oranında varyasyon görülmektedir(Ceylan, 1996). 

Hemen hemen bütün bitkilerde alkaloit varlığına rastlansa da her bitki alkaloit zengini 

değildir(Baydar, 2005). 

Esas alkaloit içeren familyalar Dicotyledonae sınıfında bulunmaktadır. En önemlilerinden 

bazıları şunlardır: Magnoliaceae, Annonaceae, Berberidaceae, Cactaceae, Solanaceae. 

Alkaloitler yalnız bitkilere özgü bir madde değildir. Bazı hayvanlarda da bulunabilirler. 

Örneğin Methylchinolin gibi pis kokan hayvanlarla, Bufonin kurbağalarında da alkaloitlere 

rastlanır. Bazı alkaloitler ise çok yaygın olarak bulunurlar. Örneğin; Nikotin, Efedrin. Buna 

karşılık bazıları ancak belirli familyalarda görülürler. Örneğin; Morfin, Emetin, Striknin gibi. 

Alkaloitler genellikle bitkinin değişik organlarında lokalize olmuşlardır. Bunlar tohumda, 

meyvede, yapraklarda, kökte, rizomda veya kabukta bulunurlar(Ceylan, 1996). 

Bitki türü, yaşı, yetişme koşulları, iklim ve toprak özellikleri, toplama ve kurutma şekilleri, 

depolama şartları ve süresi gibi pek çok faktör alkaloit içeriğini etkiler (Baydar, 2005). 

1.1.2. ALKALOİTLERİN ÖZELLİKLERİ 

Alkaloitler insan ve hayvan organizması üzerinde karakteristik fizyolojik etkileri olan, 

çoğunlukla karmaşık yapıya sahip, halka içi N içeren bitkisel bazlardır. Alkaloitler, alkali 

reaksiyon gösteren acı, renksiz maddelerdir. Ancak az da olsa renkli olanları da vardır. 

Yapılarında daima C.N.H bulunur. Genellikle oksijen de içerirler. Alkaloitlerin çoğu zehirli 

bileşikler olduğu için gıda hammaddesi olarak değil, ilaç hammaddesi olarak kullanılırlar. 

Alkaloitler kan yoluyla hücre ve dokulara temas ederek hücre zarı ve enzimler üzerinden 

etkisini gösterirler. Bu etki hücre fonksiyonlarını arttırır (uyarıcı) veya azaltır (yatıştırıcı). 

Alkaloitler asitlerle birleşerek tuzları oluşturur. Bu nedenle bitkisel alkali veya baz olarak 

adlandırılırlar. Alkaloitlerden baz halinde olanlar suda erimez, fakat organik çözücüde erir. Tuz 

halinde olanlar ise organik çözücülerde erimez, fakat suda erir. Alkaloit içeren bitkilerin sınırlı 

olması, etkili maddelerin genelde çok düşük miktarlarda bulunması, etkili madde elde etme ve 

saflaştırma işlemlerinin zor pahalı olması gibi nedenlerden dolayı alkaloit ve türevleri 

çoğunlukla sentez yoluyla elde edilmektedir. İlk alkaloit 1803’te Fransız eczacı Derosne 

tarafından izole edilmiş olan morfindir. Ancak sentezi yapılan ilk alkaloit koniin ve tedavide 

kullanılan ilk alkaloit striktindir. Her alkaloidin farklı bir farmakolojik etkisi vardır(Ceylan, 

1996). 
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Çok nadir haller dışında bir bitkide birbirine yakın yapıda çok sayıda alkaloit bulunur. Burada 

esas alkaloit ve yan alkaloitler ayırt edilir. Bitkide alkaloit genelde hidrofil organik asit tuzları 

halinde bulunur ve vakuoldeki hücre özsuyunda çözünür. Ancak çözünemeyen alkaloitler de 

vardır(Ceylan, 1996). 

1.1.3. ALKALOİTLERİN İSİMLENDİRİLMELERİ 

Alkaloitlerin isimlendirilmeleri değişik şekillerde olmaktadır. Ancak isimlendirmede esas 

alkaloidin sonuna ( in ) eki getirilerek yapılmaktadır. Buna göre; 

a) Tür veya cins ismine göre alkaloidin isimlendirilmesi, örneğin; Atropin. 

b) Fizyolojik etkilerine göre isimlendirme, örneğin; Emetin, Morfin. 

c) İlk defa o alkaloidi bulanın ismine göre isimlendirme, örneğin; Pelletierin, Nicotin. 

Ancak bazen bitkide esas alkaloit yanında benzer yapıya sahip birden fazla alkalolit bulunabilir 

ve yukarıdaki isimlendirme buna yeterli gelmeyebilir. Bu durumda bazen esas alkaloit ismine 

ek yapılmaktadır. Örneğin Chinidin gibi veya alkaloidin bir hecesinde değişiklik yapılarak. 

Örneğin Narkotin, Cotarnin gibi. İzomerler için ise Pseudoi, Izo, Epi ve Allo gibi önlerine 

uygun bir kelimenin getirilmesi ile ifade edilmektedir. 

Alkaloitler bitkilerin köklerinde oluşur ve buradan diğer organlara taşınır. Bunlar bir ara 

maddedirler ve metabolizma esnasında kısa bir sürede oluşur ve yine kısa bir süre içinde başka 

bileşiklere çevrilir.(Ceylan, 1996). 

 

2. WİTHANİA SOMNİFERA 

2.1 TANIMI 

a) Kökeni ve Yayılışı: Withania somnifera Hindistan ve Pakistan da doğal yayılış 

göstermektedir. Ancak yurdumuzda Mersin dolayında bulunduğu belirtilmektedir(Ceylan, 

1996). Yine bir yarı çalı olarak Afrika, Akdeniz Ülkeleri ve Hindistan çevresinde 1700 m ye 

kadar olan taşlık alanlarda bulunduğu, ayrıca bazen şifalı bitki bahçelerinde bulunmasına karşın 

batıda tarımının pek bilinmediği bildirilmektedir(Bown, 1996). 

b) Botaniği: Çok yıllık, bir metreye kadar boylanabilen, dipten itibaren çok dallanan bir 

bitkidir. Dallanma simpodial yapraklar yan yana dizilmiş ikişerli ve tam kenarlıdır. Yaprak 

koltuklarından kısa saplı 2-3 lü çiçekler gelişir. Kaliks 5 parçalı, korolla yeşil sarı olup 5 

parçalıdır. Kırmızı renkli meyveleri 0.5 cm çapındadır(Bown, 1996). Serada geç sonbaharda 

veya kışın çiçeklenme olur(url., 1). 

1125



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

2.2 KÜLTÜRÜ 

a) İklim ve Toprak İstekleri: Withania genel olarak sıcak bölgeleri sevmektedir. Ancak 

kış soğuklarına karşı da belli bir dayanıklılığı vardır. Toprak yönünden seçici olmamakla 

beraber, verimli topraklarda yüksek verim vermektedir(Ceylan, 1996). Az alkali, drenajı iyi, 

bol güneş ışığı alandan kısmen gölgeliye kadar olan topraklardan hoşlanır. En iyi pH 7.5-8.0 

olan topraklarda yetişir(url., 1). 

b) Üretimi: Ayırma, çelik ve tohum ile olur. Tohumla üretim en iyi yoldur. Nemli kuma 

ekilen tohum 20 C derecede 14-21 günde çimlenir(url., 1). 

c) Tohumluk: Kirli sarıdan açık kahverengiye kadar değişen tohumları yassı ve 

yuvarlağımsıdır. Bin tane ağırlığı ise 1.2-1.5 g arasında değişmektedir(url., 1).  

d) Yetiştirilmesi: W. somnifera’nın 3 yıl hasat edilebildiğini, her yıl 2-4 defa 

biçilebildiğini ve toprak yönünden istekli olduğunu, toprağın derin yapılı olması, fazla kumlu 

bulunmaması ve besin maddelerince zengin olması gerektiği bildirilmiştir. W. somnifera 

bitkisinin genç fidecikleri soğuklara hassas olmasına karşın, gelişmiş ve yaşlı bitkiler soğuklara 

oldukça dayanıklıdır. Üretimde fideleme ile başarılı olunmaktadır. Kış aylarında yastık veya 

serada yetiştirilen fideler erken ilkbaharda tarlaya şaşırtılmalıdır. Şaşırtmada sıra arası 40-60 

cm, sıra üzeri ise 20-40 cm olmalıdır. Biçim genel olarak çiçeklenme başlangıcı ile tam 

çiçeklenme devresi arasında yapılmalıdır. (Ceylan, 1996).  

 Alkaloit oranı vegetasyon devresi boyunca farklılık göstermektedir. Yapılan bir çalışmada 

alkaloit oranının drog yaprakta ve drog kökte farklı bir değişiklik gösterdiği, drog yaprakta 

vegetasyonun başlangıç döneminde, kök drogda ise vegetasyonun geç döneminde alkaloit 

oranının daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur (Ceylan, 1996). 

2.3 TÜKETİMİ 

a) Kullanılan Bitki Kısmı: Herba Withaniae, Folia Withaniae ve Furuktus Withaniae 

b) Etken Maddesi: W. somnifera alkaloit içermektedir. İçerdiği alkaloit oranı %4 

civarındadır. Alkaloitler ekstraksiyon sırasında kolaylıkla esterleştiği için bu oran literatürde 

%0.01-%0.1 arasında bulunduğu belirtilmektedir (Ceylan, 1996). 

c) Kullanımı: Halk arasında ateş düşürücü, kurt düşürücü ve uyutucu olarak 

kullanılmaktadır(Ceylan, 1996). 

Ayrıca Baytop 1999’da bitkisinin yatıştırıcı, uyutucu; meyvesinin uyutucu, idrar arttırıcı, ateş 

ve kurt düşürücü olarak Avrupa da kullanıldığını bildirilmiştir. 
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W. somnifera batıda pek bilinmemesine karşın Ayurveda tıbbında tıpkı Çin tıbbında Panax 

ginseng benzeri önemli bir yer tutar. Kökleri acı bir tatlılıkta olup doku ve damar büzücü 

özelliğe sahiptir. Esas olarak köklerinin üreme ve sinir sistemi üzerine teskin edici, gençleştirici 

ve afrodizyak etkileri vardır. Köklerinden kurutularak ilaç olarak kullanılmak üzere tıbbi yağ, 

macun ve pudra elde edilir. Bunlar yenirse zehirli etki yapar.  Herba kısmı ise zayıflıkta 

(takatsizlik, kuvvetsizlik), nekahatte, sinirsel yorgunlukta (zayıflıkta), uykusuzlukta, 

ihtiyarlıkla ilgili şikâyetlerde, ağır hastalıklarda, çocuklarda gelişim geriliğinde, iktidarsızlıkta, 

kısırlıkta, eklem ve sinir ağrılarında, bir çok sklerozda ( doku sertleşmesinde) kullanılır. 

Genellikle kaynatılarak elde edilmiş özü sıkça ham şeker yada balla birlikte alınır(Bown, 1996).  

Yine yapılan araştırmalar neticesinde modern tıp da bitkiden antioksidan, afrodizyak, karaciğer 

toniği, anti-inflamatuar, antikanser, antidepresan, hepatoprotektif, antibakteriyel, 

antihiperglisemik, hipolipidemik olarak, antitümöral, ülser, yaşlılık bunama, Parkinson ve 

Alzheimer tedavisinde de yararlanılabileği ortaya konmuştur (Mir ve ark., 2012) 

 

3. SONUÇ  

İçeriğinde bir çok yararlı alkaloit bulunduran, özellikle ayurveda tıbbında önemli bir yer tutan 

W. somnifera bitkisi hem ülkemizde hem de dünyada yeterince bilinmemektedir. Oysa bu bitki 

yukarıda da değinildiği gibi günümüzde güncel olan birçok sağlık sorununa çözüm olabilecek 

bir potansiyele sahiptir. Dolayısı ile bitkinin hem tarımı, hem yaygınlaştırılması hem de sağlık 

alanında kullanılmasına yönelik ciddi araştırmaların yapılmasında yarar görülmektedir.    
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ÖZET 

Hodan bitkisinin kökeninin Suriye ve Anadolu olduğu varsayılmaktadır. Batı Akdeniz çevresi, 

İspanya ve Kuzey Afrika ve daha sonra başka yerlerde de geçmiştir. Tarihi belgelere göre 

Kuzey Afrika’daki kabileler İspanya’ya ve daha sonra diğer bölgelere bu bitkiyi taşımışlardır. 

Borago officinalis L. (Hodan) Boraginaceae familyasına dâhil 30-60 cm yüksekliğinde, sert 

tüylü, açık mavi çiçekli, bir yıllık otsu bir bitki olup yaprakları sebze olarak kullanılmaktadır. 

Bu bitki tohumla üretilir ve her bir tohum ağırlığı yaklaşık 17 ila 19 g. dekara 5-7 kg tohum 

ekilir. Hodan bitkisi için önerilen uygun bitki sıklığı, 10.000 bitki/da’dır. Bitki için uygun ekim 

zamanı erken ilkbahar ise de sonbahar ve kış sonlarında da yetiştirilebilir. Bitki için uygun ekim 

zamanı erken ilkbahar ise de sonbahar ve kış sonlarında da yetiştirilebilir. Hodan verimi dekara 

150-250 kg kuru bitki arasında değişim gösterir. Hodan tohumu üretimindeki ciddi sorunlardan 

biri de sınırsız çiçek ve tohum dökümü sürecidir. Yani bitkide sınırsız büyüme (indeterminate 

growth) söz konusudur. Kullanılan bitki kısımları yaprakları, çiçekleri, bazal yaprak sapı, 

tohumlarıdır. Bitkinin tohumları ϒ- linolenik asitçe zengindir ve bitkiyi esas önemli kılan da 

bu yağ asididir. Bitki sağlıklı ve dengeli öğünler için oldukça yararlı mineral, vitamin, yağ, 

protein vb içeriklerince de oldukça değerlidir. Yüksek seviyede C vitamini, A vitamini 

içermektedir. Antioksidanlarca zengindir. Geleneksel bir Akdeniz mutfağı bitkisi olarak, 

borago yaprakları sebze olarak, turşu, salata ve buzlu içeceklerde tüketilmektedir. Yine birçok 

Akdeniz ülkesinde bazal yaprak sapı yüksek besleyici değerinden dolayı gıda olarak 

tüketilmektedir. Hodan tohumlarının yağı, ateroskleroz, enflamatuar bozukluklar, alzheimer, 

astım ve gastrointestinal bozukluklar gibi çeşitli hastalıklar için kullanılan ve önemli bir tıbbi 

bitki olan Borago officinalis’in hem tarımı, hem yaygınlaştırılması hem de sağlık alanında 

kullanılmasına yönelik arge ve farkındalık çalışmalarının yapılmasında büyük yarar olacağı 

düşünülmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Hodan Otu, Borago officinalis, tıbbi sabit yağ,  
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GENERAL OVERVIEW OF IMPORTANCE, CULTIVATION, AND USES OF 

BORAGE (Borago officinalis) 

 

 

 

 

 

ABSTARCT  

The origin of Borage is assumed to be Syria and Anatolia. Then, it spread to around the Western 

Mediterranean, Spain, North Africa and some other places. According to historical documents 

North African tribes carried the mentioned plant to Spain and other regions. Being a wire-haired 

herbaceous annual plant with blue blossoms, Borago Officinalis L. (Borage) belongs to 

Boraginaceae family and grows up to 30-60 cm; and, its leaves are used as vegetable. This plant 

is produced by seeds and every seed weighs between 17 and 19 gr. Between 5-7 kg. per decare 

is cultivated. The recommended proper plant density for Borage is 10.000 plant/decare. Even 

if the proper cultivation time of the mentioned plant is early spring, it can be grown in autumn 

and late winter. Crop of Borage ranges from 150 kg. to 250 kg. of dried plant per decare. One 

of the significant problems with the production of Borage seed is continuous blossom and seed 

loss process. This means the plant has a feature of indeterminate growth. The plant’s used parts 

are its leaves, blossoms, basal leaf stem and seeds. Seeds of the plant are rich in terms of ϒ- 

linolenic acid, and what makes the plant valuable is this fatty acid. The plant is extremely 

valuable in terms of contents like minerals, vitamins, oils and proteins that are very useful for 

healthy and balanced meals. It contains high levels of vitamins C and A. The plant is rich in 

antioxidants. As a traditional Mediterranean cuisine plant, Borage leaves are used as vegetable, 

pickle, salad and in iced drinks. Its basal leaf stem is also consumed as food in many 

Mediterranean countries because of its highly nutritious value. Borage seeds oil is used to cure 

various diseases, such as atherosclerosis, inflammatory disorders, Alzheimer's, asthma and 

gastrointestinal disorders. It is supposed that both cultivation and vulgarization of Borago 

Officinalis, a significant medical plant; and, carrying out R&D and awareness endeavors 

towards using it in health industry would have important benefits. 

 

Keywords: Borago, borage oil, medical fixed oil 
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1. GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler içinde yer alan önemli bitki gruplarından biri de tıbbi sabit yağ içeren 

bitkilerdir. Bu bitkilerden elde edilen sabit yağlar özellikle insan sağlığında giderek artan bir 

kullanım alanı bulmaktadır. Tıbbi sabit yağ bitkilerinden önemli olanlardan biri de Hodan 

otudur (Borago officinalis). Bu nedenle bu çalışmada yeteri kadar tanınmayan ve tanınmadığı 

için de özellikle zirai üretimi yeteri kadar yapılmayan B. Officinalis’in kullanım alanları, önemi 

ve tarımı hakkında bir tanıtımın yapılması amaçlanmıştır. 

1.1.  TIBBİ SABİT YAĞLAR 

Yağ asitleri, başlıca doymuş ve doymamış olmak üzere iki gruba ayrılır. Doymamış yağ asitleri, 

içerdiği çifte bağ sayısına göre tekli (Monounsatured fatty acid; MUFA) veya çoklu 

(Polyunsaturated fatty acid; PUFA) doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırılmaktadır. Günlük 

diyetlerinde bitkisel yağ kullanmayan toplumlarda linolenik asit eksikliği görülür. Bu eksiklik 

büyümede yavaşlama, deride kabuklanma, akne ve saç dökülmesi şeklinde seyreder. Diyetle 

çoklu doymamış yağ asidi miktarı yüksek olan bitkisel yağlar tüketildiğinde, bu belirtiler 

ortadan kalkar. İki veya daha fazla sayıda çifte bağ taşıyan, insan vücudunda sentezlenemeyen 

ve gıdalarla alınması gereken doymamış yağ asitlerine “esansiyel yağ asitleri" (EFA) 

denmektedir. EFA'lar, vücutta başlıca enflamatuvar, aterojenik, trombotik ve mide-barsak 

mukozasını koruyucu mekanizmalar olmak üzere, birçok fizyolojik etkiden sorumlu 

prostaglandinler, lökotrienler ve tromboksanlar gibi eikozanoitlerin de prekürsörüdür. Ayrıca, 

derinin su geçirmezliğinin sağlanmasında ve kolesterolün taşınmasında da önemli rol oynarlar. 

γ-Linolenik asit (GLA - gamolenik asit), atopik ekzema, diyabetik nöropati, romatoit artrit, 

kanser, viral enfeksiyonlar, osteoporoz ve alkolizm gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde 

terapötik öneme sahiptir (Horrobin, 1992; Gunstone, 1992). Önemli fizyolojik etkileri 

nedeniyle, ülkemizde Sağlık Bakanlığı'ndan izinli ara ürün ve Tarım Bakanlığı’ndan izinli gıda 

desteği statüsünde GLA ihtiva eden ticari preparatlar da bulunmaktadır (Kılınç, 2012). 

 

2. ÖNEMLİ BİR GLA KAYNAĞI OLAN TIBBİ SABİT YAĞ BİTKİSİ Borago 

officinalis 

2.1. Kökeni, Yayılışı ve Botaniği:  

Hodan bitkisinin kökeninin Suriye ve Anadolu olduğu kabul edilmektedir. Batı Akdeniz 

çevresi, İspanya ve Kuzey Afrika ve doğal yayılışı daha sonra başka yerlerde de görülmüştür.. 

Tarihi belgelere göre Kuzey Afrika’daki kabileler İspanya’ya ve daha sonra diğer bölgelere bu 

bitkiyi taşımışlardır (Del-Rio Celestino ve ark., 2008; Colombo ve ark., 2010). Ancak, çoğu  
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araştırmacı bitkinin kökeni olarak Akdeniz çevresini kabul etmektedir (El Hafid ve ark., 2002; 

Ünver Alçay 2019). Akdeniz ülkelerinde geleneksel tıpta ve yine Akdeniz mutfağında önemle 

kullanılan bir bitkidir (Sönmez ve ark., 2018).  

Borago officinalis L. (Hodan) Boraginaceae familyasına dâhil 30-60 cm yüksekliğinde, sert 

tüylü, açık mavi çiçekli, bir yıllık otsu bir bitki olup yaprakları sebze olarak kullanılmaktadır 

(Baytop, 1999). 

Boraginaceae familyası dünyada 100 cins ve 2000 kadar tür ile temsil edilen, tropikal, 

subtropikal ve ılıman bölgelerde yayılış gösteren büyük bir familyadır. Familya üyeleri yıllık, 

iki yıllık ya da çok yıllık otsu bitkiler olup, nadiren çalı veya ağaç şeklindedir. Yaprakları basit, 

alternan dizilişli ve sert tüylü ya da nadiren tüysüz. Çiçekler aktinomorf, bazen zigomorf 

simetrili bir yapıda olup kaliks gamosepal, 5 lopludur. Korolla 5 loplu, boğaz kısmında pul, tüy 

ya da kıvrımlar taşır. Stamen 5 Ovaryum üst durumlu, 2 karpelli, 4 gözlü, her gözde bir 

ovüllüdür. Stilus ginobazik. Meyva 4 nuksa ayrılan bir şizokarpdır (Tanker ve ark., 2007; 

Evans, 2002). Boraginaceae familyası bitkileri genellikle Akdeniz Bölgesinde yetişmekte ve 

bir Akdeniz bölgesi olan ülkemizde de oldukça yaygın olarak bulunmaktadır. Bu familyanın 

Türkiye florasında doğal olarak yetişen 34 cins ve 315 türü bulunmaktadır (Davis, 1978,1988; 

Özhatay, 2011). Yaygın türleri Borago officinalis, Symphytum officinale, Trachystemon 

orientalis’dir (Evans, 2002; Kılınç, 2012). 

2.2.  KÜLTÜRÜ 

Hodan otu tohumla üretilir ve her bir tohumun ağırlığı yaklaşık 17 ila 19 gramdır. Dekara 5-7 

kg tohum ekilir. Hodan bitkisi için önerilen uygun bitki sıklığı, 10.000 bitki/da’dır. Bitki için 

uygun ekim zamanı erken ilkbahar ise de sonbahar ve kış sonlarında da yetiştirilebilir (Leung  

ve ark., 1996; Zargari, 1997). Araştırmacılar, erken ekimin geç ekime göre verimi artırdığını 

bildirmişlerdir. Tohum verimi, GLA düzeyi üzerinde ekim tarihi ve azotlu gübrelemenin 

olumlu bir etkisi vardır (Gupta ve ark., 2010; Ghassemi-Golezani ve ark., 2013). Erken ekimde, 

haziran ortasından ağustos sonuna kadar daha sıcak günlerde tane verimi artmıştır. Büyüme 

döneminde sıcaklık düşüşü GLA miktarını azaltmaktadır (Suchorska ve ark., 1997). Azotlu 

gübre bitki boyunu, ve verimi arttırır. En uygun azot dozu 25 kg/da azottur; ancak fazlası 

verimin düşmesine neden olur. Mineral gübreler genellikle hodan tarımında kullanılmaz. 

Verimli ve kaliteli bir ürün için sadece azot ve fosfor miktarı değil, topraktaki potasyum miktarı 

da yeterli olmalıdır (Zargari, 1997; Hendawy ve ark., 2010). Çiçekli dallar tıbbi önem arz ettiği 

için toplanıp, kurutulmalı ve doğru şekilde paketlenmelidir. Bunun için çiçekli dallar, tohum 

oluşumu başlamadan önce çiçeklenme döneminde hasat edilmelidir (Simpson, 1993; Yang ve  
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ark., 2002; Mhamdi ve ark., 2010). Gölgede, açık havada veya 40 °C sıcaklıkta kurutucuda 

kurutulmalıdır. İklim durumuna göre üç veya dört kez hasat yapılır. Hodan verimi dekara 150-

250 kg kuru bitki arasında değişim gösterir (Sensidoni ve ark., 1995; Yang ve ark. 2002; 

Mhamdi ve ark., 2010). Hodan tohumu üretimindeki ciddi sorunlardan biri de sınırsız çiçek ve 

tohum dökümü sürecidir. Yani bitkide sınırsız büyeme (indeterminate growth) söz konusudur. 

Tohumlar tozlaşmadan yaklaşık 3 hafta sonra olgunlaşır. Tohumlar düşerken bitki 

çiçeklenmeye devam eder (Suchorska ve ark., 1997; Asadi-Samani ve ark., 2014).  

2.3. TÜKETİMİ  

a) Kullanılan Bitki Kısmı :  

yaprakları, çiçekleri, bazal yaprak sapı, tohumları 

b) Etken Maddesi :   

Bitkinin tohumları ϒ- linolenik asitçe zengindir ve bitkiyi esas önemli kılan da bu yağ asididir. 

ϒ- linolenik asit (GLA) başlıca doymamış yağ asitlerinden birisi olan linoleik asidin 6-

doymamış metobolitidir (Sönmez ve ark., 2018). Bitki sağlıklı ve dengeli öğünler için oldukça 

yararlı mineral, vitamin, yağ, protein vb içeriklerince de oldukça değerlidir. Yüksek seviyede 

C vitamini, A vitamini içermektedir. Antioksidanlarca zengindir. Gamma-linolenik asit (% 26 

- 38) bakımından zengin bitki olması dışında, tohumları ayrıca linoleik asit (% 35 - 38), oleik 

asit (% 16 - 20), palmitik asit (% 10 -11), stearik asit (% 3.5), eikosinoik asit (% 3,5 - 5,5) ve 

erusik asit (% 1,5 - 5,5) gibi birçok önemli yağ asidini de barındırmaktadır (Ünver Alçay, 2019). 

c) Kullanımı:  

Geleneksel bir Akdeniz mutfağı bitkisi olarak, borago yaprakları sebze olarak, turşu, salata ve 

buzlu içeceklerde tüketilmektedir. Yine birçok Akdeniz ülkesinde bazal yaprak sapı yüksek 

besleyici değerinden dolayı gıda olarak tüketilmektedir (Sönmez ve ark., 2018).  

Bu bitki, geleneksel olarak mutfak ve halk ilaçları kullanımına yönelik olarak dünya genelinde 

yetiştirilmektedir (Hassan Gilani ve ark., 2007; Ünver Alçay, 2019). 

Balık yağı ile beraber yapılan bir çalışmada ileri yaşlı osteoporotik kadınlarda kemik yoğunluğu 

üzerine olumlu etkilerin olduğu bildirilmiştir. Şeker hastalarında sinir fonksiyon 

bozukluklarında da GLA’nın (ϒ- linolenik asit)  yararlı sonuçlar verdiği gösterirlmiştir. Buna 

rağmen Borago officinalis kullanımı ile ilgili bilgiler sınırlıdır (Bone ve Mills, 2013; Sönmez 

ve ark., 2018). İçeriğinde ki GLA mültipleks skleroz, diyabet, kalp tedavisi, artrit, egzama, 

immün bozukluklar, kanser ve adet öncesi ağrılar için yararlı bir yağ asididir (Gupta ve ark., 

2010; Al-Khamees ve ark., 2011). Hodan, eczacılıkta, sanayide, içeceklerde, salata yapımında 

ve hayvan beslenesinde kullanımı olan çok yönlü bir bitkidir. Dünyada yaygın olarak  
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bulunduğu ve yetiştiği alanlar Akdeniz ülkeleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve ön Asya’dır 

(Ghahreman, 1978; Peiretti ve ark., 2004; Asadi-Samani ve ark., 2014). 

Bu şifalı bitkinin en önemli tüketicileri, genellikle hipertansif ve hiperkolesterolemik 

hastalardır. Romatizma ve egzamadan muzdarip kişilere de hodan önerilir. Hodan tohumlarının 

yağı, ateroskleroz, enflamatuar bozukluklar, alzheimer, astım ve gastrointestinal 

bozukluklar gibi çeşitli hastalıklar için kullanılır (Tewari ve ark., 2019). İleri yaşlı bireyler 

tarafından hodan yağı tüketiminin, bu kişilerde yağ asidi metabolizmasının değişmesine ve cilt 

fonksiyonunun iyileşmesine etkisi olduğu bildirilmiştir (Brosche ve Platt, 2000; Ünver Alçay, 

2019).  

 

3. SONUÇ  

İçeriğinde birçok yararlı içerik barındıran, özellikle GLA (gama linolenik asit) yönünden 

oldukça zengin bir kaynak olan B. officinalis bitkisi hem ülkemizde hem de dünyada hak ettiği 

yerden uzaktır. Oysa bu bitki yukarıda da değinildiği gibi günümüzde güncel olan birçok sağlık 

sorununa çözüm olabilecek bir içeriğe sahiptir. Bu nedenlerle bitkinin hem tarımı, hem 

yaygınlaştırılması hem de sağlık alanında kullanılmasına yönelik ARGE ve farkındalık 

çalışmalarının yapılmasında büyük yarar olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Etil alkol (EA) belirli konsantrasyonlarda alındığında beyin, böbrek, kalp, gastrointestinal 

sistem, akciğer, pankreas ve karaciğer gibi hemen hemen tüm sistemik organlar üzerinde zararlı 

etkiye sahip, oldukça toksik bir maddedir. Yeşil çay (YÇ) ise antioksidan özellik gösteren 

fenolik bileşenler içermektedir. Biz de bu çalışmanın sonunda EA tüketiminin böbrek 

dokularında oluşturacağı nefrotoksisiteye karşı YÇ’ın koruyucu etkinliğinin olup olmayacağını 

incelemeyi amaçladık. Çalışmamızda 35 adet dişi Wistar Albino cinsi sıçanlar kullanıldı. Ratlar 

her grupta 7 hayvan olacak şekilde beş gruba ayrıldı. Grup1; kontrol grubu olup deney süresince 

herhangi bir işlem yapılmadı. Grup 2; EA grubu olup 7 gün süreyle 5 g/kg/gün doz ile EA 

subkutan (s.c.) verildi. Grup 3; YÇ grubu olup, 7 gün süreyle YÇ içme sularına katıldı. Grup 4; 

önce EA verilip, sonrasında YÇ verildi. Grup 5 ise; öncesinde YÇ verilip sonrasında EA verildi. 

Deney sonunda tüm gruplardaki ratlara laparotomi yapılarak hayvanlar ekzanguinasyon ile 

sakrifiye edildi. Kan örnekleri ve böbrek dokuları inceleme amacıyla alınarak çalışma 

sonlandırıldı. Alınan kan örneklerinden serum Total antioksidan (TAS) ve oksidan (TOS) 

durumlarına bakıldığında; EA verilen grubun TAS düzeyleri diğer çalışma gruplarına kıyasla 

anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. TOS düzeyleri açısından değerlendirildiğinde ise; 

EA grubu ile YÇ+EA grubu arasında TOS değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı izlendi. Böbrek dokularının histopatolojik analizinde ise; Etil alkol grubuna ait böbrek 

dokularının distal tübüllerinde dilatasyonların geliştiği ve çok sayıda piknotik hücreler 

gözlendi. Etil alkol tüketiminden önce yeşil çay alınması durumunda oluşan hasarın etil alkol 

tüketimine bağlı gelişen hasar ile hemen hemen aynı olduğunu, fakat etil alkol sonrasında 

koruyucu etki olarak yeşil çay alınmasının daha etkili olduğunu gözlemledik 

 

Anahtar kelimeler: Etil alkol, yeşil çay, total antioksidan ve oksidan status. 
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INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE EFFECTIVENESS OF GREEN TEA IN 

THE PREVENTION OF NEFROTOXICITY DUE TO ETHYL ALCOHOL 

CONSUMPTION IN RATS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Ethyl alcohol (EA) is a highly toxic substance, when taken in certain concentrations, it has a 

detrimental effect on almost all systemic organs such as the brain, kidney, heart, gastrointestinal 

tract, lung, pancreas and liver. Green tea (YÇ) contains phenolic compounds with antioxidant 

properties. At the end of this study, we aimed to examine whether EA would have a protective 

effect against nephrotoxicity caused by EA consumption in kidney tissues. In our study, 35 

female Wistar Albino rats were used. Rats were divided into five groups with 7 animals in each 

group. Group1; control group and no action was taken during the experiment. Group 2; It is the 

EA group  and 5 g/kg EA was given subcutaneously (s.c.) for 7 days. Group 3; GT group and 

participated in the GT drinking water for 7 days. Group 4; EA was given at the same döşe and 

duration, and then GT was given. If the group is 5; GT was given before and EA was given 

after wards. At the end of the experiment, rats in all groups were sacrificed by exsanguination 

by laparotomy. When the serum total antioxidant (TAS) and oxidant (TOS) levels from the 

blood samples taken; TAS levels of the group given EA were found to be significantly higher 

than the other study groups. When evaluated in terms of TOS levels; It was observed that there 

was no statistically significant difference in TOS values between the EA group and the GT+EA 

group. In the histopathological analysis of kidney tissues; Dilatations and numerous pycnotic 

cells were observed in the distal tubules of the kidney tissues belonging to the ethyl alcohol 

group. The study was terminated by taking blood samples and kidney tissues for examination. 

We observed that the damage caused by taking green tea before ethanol consumption is almost 

the same as the damage caused by ethyl alcohol consumption, but taking green tea as a 

protective effect after ethyl alcohol consumption is more effective. 

 

Keywords: Ethyl alcohol, green tea, total antioxidant and oxidant status. 
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1.GİRİŞ 

Akut veya kronik alkol tüketimi, önemli sosyo ekonomik ve klinik sorunlardan biridir. Alkol 

kullanımı morbidite ve mortalitenin dünya genelinde beşinci sırada gelen nedenlerindendir (1-

3). Alkol alımını takiben, toplam alınan etanolün yalnızca % 2 ila % 10'u doğrudan akciğer, 

böbrek ve ter yoluyla atılır (4). Alkol metabolizmasında, reaktif oksijen türlerinin (ROS) 

oluşumu gerçekleşir (5). Etil alkol (EA) beyin, böbrek, kalp, gastrointestinal sistem, akciğer, 

pankreas ve karaciğer gibi hemen hemen tüm sistemik organlar üzerinde zararlı etkiye sahip 

oldukça toksik bir maddedir (6,7). Etil alkolün yaklaşık % 90'ı karaciğerde metabolize 

edilirken, geri kalanı mide mukozası, böbrekler, pankreas, kaslar, akciğerler, dalak ve beyinde 

metabolize edilir (8). 

Bitki özütlerinden elde edilen bitkisel ilaçlar, çeşitli hastalıkları tedavi için etmek için giderek 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır (9). Geleneksel tıp ile bitkilerin farklı özellikleri ve uygun 

bitkisel bileşenler kullanılarak birçok hastalık tedavi edilebilir duruma gelmiştir (10). Yeşil çay 

(YÇ) (Camellia sinensis)’da geleneksel ilaçlardan biridir (11,12). Yapılan çalışmalarda bütün 

yeşil çay çeşitlerinin antioksidan özellik gösteren fenolik bileşenler içerdiği (13), serbest 

radikalleri bağlayıcı olduğu (14), kalp krizi, felç, tromboz riskini ve kan şekeri seviyesini 

azalttığı (15,16), antitoksik ve antikanserojenik etkiye sahip olduğu (10) görülmüştür. 

Biz de bu çalışmanın sonunda EA tüketiminin böbrek dokularında oluşturacağı nefrotoksisiteye 

karşı YÇ’ın koruyucu etkinliğinin olup olmayacağını incelemeyi amaçladık. Bu etkileri 

incelemek amacıyla histopatolojik incelemelerin yanı sıra kan örneklerinden serum TAS ve 

TOS seviyesi değerlendirdik. 

 

2. MATERYAL 

Bu çalışmanın, Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Payzın Sağlık Bilimleri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (DÜHADEK)’nun 2021 tarih ve 

2021/07 protokol numarası ile etik onayı alınmıştır.  

Çalışmada ortalama 8-10 haftalık, ağrlıkları 250-300 gr arasında değişen  Wistar Albino cinsi 

dişi sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar paslanmaz çelik kafeslerde 22±2 ºC de 12 saat aydınlık ve 12 

saat karanlıkta normal diyet ile herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın beslendi. Deneyde her 

grupta 7 hayvan olacak şekilde toplam 35 adet dişi Wistar Albino cinsi rat kullanıldı.  
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ETİL ALKOL’ÜN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI 

Etil alkol toksikasyonu ile ilgili yapılan deneylerde etil alkolün oral ve inhalasyon yoluyla 

verildiği çalışmalar  tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda kullandığımız etil alkol ise 5 

g/kg/gün doz ile subkutan (s.c.) verildi (17). 

YEŞİL ÇAY’IN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI 

Çalışmada kullandığımız yeşil çay özü çözeltisi 1,5 gram yeşil çay 100 ml kaynar su şişesine 

katılarak 10 dk süreyle çalkalamalı su banyosu inkübatörü ile hazırlandı. Ekstraksiyon 

solüsyonu oda sıcaklığına soğutularak daha sonra Whatman No. 1 filtre kağıdından süzüldü 

(18,19). 

 

3.METOD 

Sıçanlar her grupta 7 adet olacak şekilde 5 gruba ayrıldı. Sıçanlar havalandırma sistemi bulunan 

bir ortamda, özel olarak hazırlanmış kafeslerde barındırıldı. Davranışsal değişiklikleri, fiziksel 

görünümleri günlük olarak gözlemlenip kaydedildi. Günlük besin ve su alımları Ad libitum 

olup her 24 saatte bir ölçülüp kaydedildi.  

Grup 1 (n=7): Kontrol grubu olup, kontrol grubu olup deney süresince herhangi bir işlem 

uygulanmadı. Hayvanlar deney sonunda ekzanguinasyon ile sakrifiye edilip, kalpten alınan kan 

örnekleri ve böbrek dokuları inceleme amacıyla alındı. 

Grup 2 (n=7): EA grubu olup,7 gün süreyle 5 g/kg Etil Alkol s.c. verildi. Hayvanlar deney 

sonunda ekzanguinasyon ile sakrifiye edilip, kalpten alınan kan örnekleri ve böbrek dokuları 

inceleme amacıyla alındı. 

Grup 3 (n=7): YÇ grubu olup, 1,5 gr yeşil çay 100 ml kaynar su şişesine katılarak, 7 gün 

boyunca içme suyu yerine peroral (p.o.) olarak verildi. Hayvanlar deney sonunda 

ekzanguinasyon ile sakrifiye edilip, kalpten alınankan örnekleri ve böbrek dokuları inceleme 

amacıyla alındı. 

Grup 4 (n=7): EA+YÇ grubu olup, 7 gün süreyle 5 g/kg EA s.c. verilerek, uygun protokole 

göre hazırlananan yeşil çay 7 gün süreyle içme suyu yerine 24x1 p.o. verildi. Hayvanlar deney 

sonunda ekzanguinasyon ile sakrifiye edilip, kalpten alınan kan örnekleri ve böbrek dokuları 

inceleme amacıyla alındı. 

Grup 5 (n=7): YÇ+EA grubu olup, 7 gün süreyle yeşil çay içme suyu yerine verildikten sonra 

7 gün süreyle 5 g/kg Etil alkol s.c. verildi. Hayvanlar deney sonunda ekzanguinasyon ile 

sakrifiye edilip, kalpten alınan kan örnekleri ve böbrek dokuları inceleme amacıyla alındı.  
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DENEYİN SONLANDIRILMASI 

Tüm gruplardaki sıçanlar deney sonunda tartıldıktan sonra, Ketamin HCl (Ketalar, Pfizer Inc, 

USA) (90 mg/kg) + Xylazine HCl (Rompun, Bayer Health Care AG, Germany)  (10 mg/ kg) 

intraperitonal (i.p.) uygulanarak genel anestezi altında ekzanguinasyon ile sakrifiye edilerek 

çalışma sonlandırıldı. Genel anesteziye alınan hayvanlarda sedasyon kontrolü cilt veya parmak 

kıstırma hareketine bakılarak düzenli aralıklarla yapıldı. 

HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER 

Deney sonunda alınan böbrek dokuları  % 10‘luk Formaldehit içerisinde fikse edildikten sonra, 

12 saat çeşme suyunda yıkandı. Sonrasında dokular dehidrasyon için artan alkol serilerinden 

geçirilip parafin bloklara gömüldü. Elde edilen bloklardan rotary mikrotom ile 5 mikronluk 

kesitler alınarak, Hematoksilen & Eozin boyası ile boyandı. Histopatolojik incelemeler için ışık 

mikroskobu altında inceleme yapıldı. 

Alınan böbrek dokuları Solez ve ark. skorlama sistemine göre; tübüler dilatasyon, interstisyel 

ödem (Bowman aralığında genişleme) ve inflamasyon hasarına göre değerlendirildi: 

• Grade 0: Hiçbir hasar yoksa 0 puan, 

• Grade 1: Hafif hasar varsa 1 puan, 

• Grade 2: Orta derecede hasar varsa 2 puan, 

• Grade 3: Belirgin hasar durumunda 3 puan (20). 

BİYOKİMYASAL ANALİZLER 

TAS VE TOS ANALİZLERİ 

Deney sonunda ratlardan alınan kan örnekleri, 3000/dk devirle 10 dakika santrifüj edilerek 

serum kısımları ayrıştırıldı. Ayrıştırılan örnekler biyokimya laboratuarında Total Antioksidan 

Status (TAS) ve Total Oksidan Status (TOS) analizine tabii tutuldu. 

Alınan kan örneklerinden TAS durumunu değerlendirmek amacıyla Rel Assay Diagnostics 

(Gaziantep, Turkey)’den kitler satın alındı. Süpernatant fazın TAS'ı, Erel tarafından geliştirilen 

yeni otomatik ölçüm yöntemi kullanılarak analiz edildi (21). 

Alınan kan örneklerinden TOS durumunu değerlendirmek amacıyla Rel Assay Diagnostics 

(Gaziantep, Turkey)’den kitler satın alındı. Süpernatant fazın TOS seviyeleri Erel tarafından 

geliştirilmiş yeni otomatik ölçüm yöntemi ile ölçüldü (22).  

İSTATİKSEL ANALİZ 

Verilerin istatistiksel analizleri SPSS for Windows version 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 

istatistik programında yapıldı. Verilerin normal dağılımı varsayımına uygun olup olmadığı 

Shapiro Wilk testi uygulanarak incelendi. Normal dağılım gösteren ölçümlere Tek Yönlü  
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Varyans (ANOVA) Analizi uygulandı. Normal dağılım göstermeyen ölçümlere ise Kruskal 

Wallis testi uygulandı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 değeri durumunda anlamlı olarak kabul edildi. 

 

4.BULGULAR 

BİYOKİMYASAL ANALİZLER 

Yapılan gruplar arası karşılaştırmada TAS düzeyleri açısından; EA verilen grubun TAS 

düzeyleri diğer çalışma gruplarına kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0,05). 

TOS düzeyleri açısından değerlendirildiğinde ise; EA grubu ile YÇ+EA grubu arasında TOS 

değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı izlendi (p>0,05). 

Yapmış olduğumuz deneysel çalışmamızın TAS ve TOS düzeylerinin biyokimyasal analiz 

sonuçlarının ortalamaları Tablo-1’de gösterildi. 

 

Tablo-1:Biyokimyasal analizi yapılan TAS ve TOS değerlerinin istatistiksel analiz sonuçlarının 

Ortalama±Standart sapma değerleri. 

Gruplar         N                        TAS Ort. ±S.D. TOS Ort. ±S.D. 

G 1: Kontrol 7             2,28± 0,28 23,33± 3,13 

G 2: Etil alkol (EA) 7             1,23± 0,12 85,06± 35,01 

G 3: Yeşil çay (YÇ) 7             2,16± 0,20 23,50± 2,64 

G 4: EA+ YÇ 7             1,58 ± 0,24 28,69± 7,97 

G 5: YÇ+ EA 7             1,27± 0,09 51,40± 22,39 

 

HİSTOPATOLOJİK ANALİZLER 

Böbrek dokularının histopatolojik analizinde hazırlanan preperatlar Hematoksilen& Eozin 

(H&E) ile boyanarak, ışık mikroskobu altında incelendiğinde;  

Kontrol grubu (şekil 1) ile Yeşil çay (şekil 2) gruplarına ait kesitlerde; böbrek dokularındaki  

Glomerulus ve renal tübüllerin normal yapıda olduğu, patolojik olarak herhangi bir bulguya 

rastlanmadığı izlendi. Her iki grup için de histopatolojik skorlama 0 olarak değerlendirildi. 

 

  

1143



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kontrol grubuna ait böbrek dokusu korteksi ışık mikroskop görüntüsü. Normal histolojik görünümde 

glomerul yapısı, normal yapıda proksimal tübül ve normal yapıda distal tübül  (H&E, Bar 50 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Yeşil çay grubuna ait böbrek dokusu korteksi ışık mikroskop görüntüsü. Normal histolojik görünümde 

glomerul yapısı, normal yapıda proksimal tübül ve normal yapıda distal tübül  (H&E, Bar 50 µm). 

 

Etil alkol grubuna (şekil 3) ait kesitler incelendiğinde ise; tübülüs distalislerin dilate olduğu 

görüldü. Ayrıca çok sayıda piknotik hücreler izlenirken beraberinde, glomerullerde 

vakuolizasyonlara, glomeruler kılcal damarlarda tıkanıklıklara rastlandı.  Oluşan böbrek 

dokusu hasarının ortalama skorlaması +3 olarak belirlendi. 
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Şekil 3. Etil alkol grubuna ait böbrek dokusu korteksi ışık mikroskop görüntüsü. Glomerullerde vakuolizasyon 

(siyah ok), distal tübüllerde dilatasyon (kırmızı ok) (H&E, Bar 50 µm). 

 

Etil alkol+ yeşil çay grubu (şekil 4) ise oluşan bu histopatolojik değişiklikleri önemli oranda 

azalttı. Glomerullerdeki vakuolizasyonun azaldığı, distal tübüllerdeki dilatasyonun gerildediği 

gözlendi. Oluşan böbrek dokusu hasarının ortalama skorlaması +1 olarak belirlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Etil alkol+ yeşil çay grubuna ait böbrek dokusu korteksi ışık mikroskop görüntüsü. Glomerullerde 

vakuolizasyonda azalma (siyah ok), distal tübüllerde dilatasyonda gerileme (kırmızı ok) (H&E, Bar 50 µm). 

 

1145



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Yeşil çay+ etil alkol grubuna (şekil 5) ait kesitler incelendiğinde ise şiddetli inflamasyonun 

devam ettiği görülürken, distal tübüllerdeki dilatasyonun azaldığı ve glomeruler 

vakuolizasyonun gerilediği izlendi.  Oluşan böbrek dokusu hasarının ortalama skorlaması +2 

olarak belirlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Yeşil çay+ etil alkol grubuna ait böbrek dokusu korteksi ışık mikroskop görüntüsü. Glomerullerde 

vakuolizasyonda azalma (siyah ok), inflamatuar hücre infiltrasyonu (mavi ok) (H&E, Bar 50 µm). 

 

5.TARTIŞMA 

Alkolün dokular üzerinde çeşitli zararlı etkileri olduğu bilinmektedir (23). Alkol tüketimini 

takiben asetaldehit, hidrojen peroksit, serbest hidroksil radikali ve süperoksit gibi reaktif 

oksijen türleri (ROS) oluşur ve bunun sonucunda dokularda hasar oluşturur (24). Epstein ve 

ark. yapmış oldukları çalışmalarında etanolün lipid peroksidasyonuna, MDA ve ROS 

seviyelerinde artışa sebep olduğunu göstermişlerdir (25). Biz de yapmış olduğumuz bu 

çalışmada etil alkol grubunda serum TOS düzeylerinin en yüksek görülürken, buna paralel 

şekilde serum TAS düzeyleri ise en düşük görüldü. Yeşil çay grubunda ise durum tam tersi 

olarak değerlendirildi. Çalışmamız bu noktada diğer çalışmalarla uyum göstermiştir.  

Shanmugam ve ark. yaptıkları deneysel çalışmalarında etanolün böbrek tübüllerinde dejeneratif 

değişikliklere yol açtığını, hücre infiltrasyonlarına sebep olduğuna ve kan damarlarında 

tıkanıklıklara yol açtığına göstermiştir (26). Buna paralel olarak biz de yapmış olduğumuz 

deneysel çalışmamızda etil alkolün böbrek dokularında çok sayıda piknotik değişikliklere 

neden olduğuna, glomeruler vakuolizasyonlara ve distal tübüllerde tıkanıklıklara sebep  
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olduğunu gözlemledik. Buna karşın etil alkol sonrası yeşil çayın bu histopatolojik değişiklikleri 

önemli oranda azalttığını gözlemledik.  

Camellia sinensis yapraklarının dehidratasyonu sonucu yeşil çay elde edilmektedir. Yeşil çay 

ise yapısındaki flavonoitler sayesinde serbest radikallerin oluşumunu azaltan önemli bir 

antioksidan özelliğindendir (27,28). Y. Cai ve ark. ve D.H. Bastos ve ark. yapmış oldukları 

çalışmalarında yeşil çayın antioksidan kapasiteyi arttırdığını göstermişlerdir (29,30). Benzer 

şekilde biz de yapmış olduğumuz çalışmamızda yeşil çayın total antioksidan kapasiteyi (TAS) 

arttırdığını ve hatta etil alkol alımına bağlı düşen antioksidan kapasiteyi bile arttırdığını 

gözlemledik. Buna paralel şekilde oksidan kapasitesini (TOS) ise düşürdüğünü gözlemledik. 

Çalışmamız bu konuda diğer çalışmalar ile uyum göstermiştir.  

Alicic ve ark ile Tarek A ve ark. yapmış oldukları çalışmalarında diyabetik ratların böbrek 

dokularında glomeruler kılcal damarlarda dilatasyon, tübüler dejenerasyon ve mezengial 

hücrelerde artış gibi bazı histopatolojik değişikliklerin meydana geldiğini gözlemlerken yeşil 

çay ile muamele edilen gruplarda histopalojik değişikliklerde azalma olduğunu 

gözlemlemişlerdir (31,32). Benzer şekilde biz de çalışmamızda etil alkol grubunun böbrek 

dokularında histopatolojik değişikliklerin oluştuğunu, fakat yeşil çay grubunun ise bu 

değişiklikleri önemli oranda azalttığını gözlemledik. 

 

6.SONUÇ 

Yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonunda; etil alkol alımının böbrek dokusu üzerinde 

nefrotoksik etkilerinin olduğunu gözlemledik. Etil alkol tüketiminden önce yeşil çay alınması 

durumunda oluşan hasarın etil alkol tüketimine bağlı gelişen hasar ile hemen hemen aynı 

olduğunu, fakat etil alkol sonrasında koruyucu etki olarak yeşil çay alınmasının daha etkili 

olduğunu gözlemledik. Fakat yine de bakılan parametreler yetersiz olduğundan daha geniş 

kapsamlı araştırılmaların gerekliliği kanaatine vardık.    
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ÖZET 

Obezite, vücut sağlığını kötü etkileyen, aşırı yağ birikimi içeren kilo alma durumudur. Obez 

nüfusunda mortalite oranı normal kilolu insanlara kıyasla % 20 daha fazladır. Liraglutid, 

inkretin hormonunun glukagon benzeri peptid-1'in (GLP-1) bir analoğudur, ileumdan emilen 

karbonhidrat ve yağa yanıt olarak salgılanır. İnsülin salgılanmasını tetikler ve glukoza bağlı 

olarak glukagon salgılanmasını engelleyerek kan şekeri seviyesini düşürür ve böylece glikoz 

homeostazını dengeler. Ayrıca, gastrointestinal hareketliliği yavaşlatarak, gıda tüketiminin 

azalmasına neden olur. Çalışmamızın amacı, deneysel obezite oluşturulan rat modelinde 

Liraglutid kullanımını takiben pankreas dokusu üzerinde meydana gelen histopatolojik 

değişiklikleri karşılaştırmaktır. Bu çalışmada toplam 24 adet Wistar Albino cinsi dişi ratlar 

kullanılıp, her grupta 8 hayvan olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Gruplar; Kontrol grubu olup 

deney süresince herhangi bir işlem yapılmadı. Obezite grubu; bu gruptaki hayvanlar yüksek 

kalorili diyetle 4 hafta beslenip, sonrasında 4 hf daha normal kalorili pelet yemler ile beslendi 

ve deney sonunda sakrifiye edildi. Liraglutide grubu ise; 4 hafta boyunca yüksek kalorili diyetle 

beslenerek, 4. haftanın sonunda Liraglutide terapotik dozu deri altı (S.c.) enjeksiyon ile 

uygulandı. Deney sonunda pankreas dokuları histopatolojik incelemeler amacıyla alındı. 

Pankreas dokusunun histopatolojik analizinde; kontrol grubunun ekzokrin ve endokrin 

bölümlerinin normal yapıda olduğu görüldü. Obezite oluşturulan grubun pankreas dokularında 

ise; ekzokrin pankreasın bir kısmında hafif fibrozis, asiner hücre nekrozu ve stoplazmik 

vakuollere rastlandı. Obezite sonrası Liraglutid alan grubunun pankreas dokuları 

incelendiğinde ise obezite gruba kıyasla bulguların şiddetinin azaldığı fakat yine kontrol grubu 

kadar da normal görünümde olmadığı gözlendi Sonuç olarak sıçanlarda deneysel obezite 

oluşturulan ratların pankreas dokuları üzerine GLP-1 agonisti olan liraglutidin meydana gelen 

histopatolojik  değişikliklerin azalmasında ve iyileşmesinde olumlu sonuçları olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Obezite, liraglutide, pankreatit 
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HISTOPALOGICAL INVESTIGATION OF THE CONSEQUENCES OF 

LIRAGLUTIDE USE ON PANCREATIC TISSUE IN OBSE RATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Obesity is a state of weight gain, including excessive fat accumulation, that adversely affects 

body health. The mortality rate in the obese population is 20% higher than in normal weight 

people. Liraglutide is an analogue of the incretin hormone glucagon-like peptide-1 (GLP-1), 

secreted in response to absorbed carbohydrate and fat from the ileum. It triggers the secretion 

of insulin and reduces the blood sugar level by preventing the secretion of glucagon depending 

on glucose, thus balancing the glucose homeostasis. It also slows down gastrointestinal motility, 

resulting in decreased food consumption. The aim of our study is to compare the 

histopathological changes on the pancreatic tissue following the use of Liraglutide in the 

experimental obesity rat model. In this study, a total of 24 Wistar Albino female rats were used 

and divided into 3 groups with 8 animals in each group. Groups; It is the control group and no 

action was taken during the experiment. Obesity group; The animals in this group were fed with 

a high-calorie diet for 4 weeks, then fed with normal calorie pellets for another 4 weeks and 

were sacrificed at the end of the experiment. The liraglutide group is; Following a high-calorie 

diet for 4 weeks, the therapeutic dose of Liraglutide was administered by subcutaneous (S.c.) 

injection at the end of the 4th week. At the end of the experiment, pancreatic tissues were taken 

for histopathological examinations. In the histopathological analysis of pancreatic tissue; The 

exocrine and endocrine parts of the control group were found to be normal. In the pancreatic 

tissues of the obesity group; Mild fibrosis, acinar cell necrosis and cytoplasmic vacuoles were 

found in a part of the exocrine pancreas. When the pancreatic tissues of the group receiving 

Liraglutide after obesity were examined, it was observed that the severity of the findings 

decreased compared to the obesity group, but it was not as normal as the control group. As a 

result, it was observed that liraglutide, a GLP-1 agonist, had positive results in the reduction 

and recovery of histopathological changes on the pancreatic tissues of rats with experimental  

obesity. 

 

Key words: Obesity, liraglutide, pancreatitis 
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1.GİRİŞ 

Üreme çağındaki kişilerde hayati bir sağlık sorunu olan obezite, sık görülen sağlık sorunlardan 

biri olup küresel ölümler arasında 5. sırada yer almaktadır (1,2). Obezite çok çeşitli hastalıklarla 

güçlü şekilde ilişkilidir, örneğin kardiyovasküler hastalıklar (konjestif kalp yetmezliği hariç), 

tip 2 diyabet, bütün kanser türleri (kadınlarda görülen özefagus kanseri hariç) başta kolon 

kanseri olmak  üzere, meme kanseri gibi maligniteler, astım, safra kesesi hastalıkları, osteoartrit 

ve kronik sırt ağrısı gibi (3,4). Obez kişilerde lipit metabolizması bozulur bu durum vücutta 

aşırı yağ birikimine neden olur (5). 

Liraglutid, inkretin hormonunun glukagon benzeri peptid-1'in (GLP-1) bir analoğudur, 

ileumdan emilen karbonhidrat ve yağa yanıt olarak salgılanır. Vücutta çeşitli biyolojik etkileri 

olduğu bilinmektedir. Pankreas adacıklarından salınan insülin hormonu salgılanmasını tetikler 

ve glukoza bağlı olarak glukagon salgılanmasını engelleyerek kan şekeri seviyesini düşürür, 

bunun sonucunda ise glikoz homeostazını dengelediği düşünülmektedir. Ayrıca, 

gastrointestinal hareketliliği yavaşlatarak, gıda tüketiminin azalmasına neden olduğu 

bilinmektedir (6). Ayrıca, GLP-1’in, β-hücre replikasyonunu uyardığı ve β-hücre apoptozunu 

baskıladığı düşünülmektedir (7). 

Çalışmamızın amacı, deneysel obezite oluşturulan rat modelinde Liraglutid kullanımını takiben 

pankreas dokusu üzerinde meydana gelen histopatolojik değişiklikleri karşılaştırmaktır. 

 

2.MATERYAL 

Bu çalışmanın, Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Payzın Sağlık Bilimleri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (DÜHADEK)’nun 2021 tarih ve 

2021/20 protokol numarası ile etik onayı alınmıştır.  

Çalışmada ortalama 8-10 haftalık, ağırlıkları 150-200 gr arasında değişen  Wistar Albino cinsi 

dişi sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar paslanmaz çelik kafeslerde 22±2 ºC de 12 saat aydınlık ve 12 

saat karanlıkta normal diyet ile herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın beslendi. Deneyde her 

grupta 8 hayvan olacak şekilde toplam 24 adet dişi Wistar Albino cinsi rat kullanıldı. 

OBEZİTE GRUBUNUN OLUŞTURULMASI 

Obezite oluşturulması planlanan gruplardaki ratlar, 4 hf süreyle yüksek kalorili ( 2735 Kcal/kg, 

% 6.58 ham yağ) pelet yem ile, kontrol grubundaki ratlar ise normal kalorili (1920 Kcal/kg, % 

2.4 ham yağ) pelet yem ile beslendi.  
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LİRAGULUTİDE DOZUNUN UYGULANMASI 

Sıçanlara günlük olarak Liragulutide’nin terapötik dozu deri altı (S.c.) enjeksiyonu yoluyla 

aşağıdaki gibi uygulandı:  

İlk Hafta: 0.6 mg / ml (0.06 mg / kg / rat) s.c.  

İkinci Hafta: 1.2 mg / ml (0.12 mg / kg / rat) s.c. 

Üçüncü Hafta: 1.8 mg / ml (0.18 mg / kg / rat) s.c. 

Dördüncü Hafta: 2.4 mg / ml (0.24 mg / kg / rat) s.c. uygulandı (8). 

 

3.METOD 

Sıçanlar her grupta 8 adet rat olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Bütün deney hayvanları 

havalandırma sistemi bulunan bir ortamda, özel olarak hazırlanmış kafeslerde barındırılarak, 

günlük besin ve su alımları her 24 saatte bir ölçülüp kaydedildi.  

Grup 1 (n=8): Kontrol grubu olup, deney süresince normal kalorili diyetle 8 hafta beslenip 

herhangi bir cerrahi işlem yapılmadı. Deney sonunda intraperitoneal (i.p.) 10 mg/kg Xylazin ve 

90 mg/kg Ketamin uygulanarak anesteziye alındı. Laparotomi yapılarak ve hayvanlar 

eksanguinasyon ile sakrifiye edildi ve  pankreas dokuları inceleme amacıyla alındı.  

Grup 2 (n=8): Obezite grubu olup, bu gruptaki hayvanlar yüksek kalorili diyetle 4 hafta 

beslenip laparotomi yapıldı. 4 hafta daha normal kalorili yem ile beslenerek deney sonunda 

ekzanguinasyon ile sakrifiye edildi ve pankreas dokuları inceleme amacıyla alındı.  

Grup 3 (n=8): Liraglutid grubu olup, bu gruptaki hayvanlar 4 hafta boyunca yüksek kalorili 

diyetle beslenip, 4. haftanın sonunda Liraglutid günlük olarak terapötik dozu deri altı (S.c.) 

enjeksiyon ile  uygulandı. Hayvanlar deney sonunda ekzanguinasyon ile sakrifiye edilip, 

pankreas dokuları inceleme amacıyla alındı. 

HİSTOPATOLOJİK İNCELEME 

Ratlardan patolojik inceleme için alınan pankreas dokusu %10’luk tamponlanmış formol içeren 

kaplarda fikse edildikten sonra rutin laboratuar takibi yapılarak,  dokular parafin bloklara 

gömülüp 5 mikro metre kalınlığındaki kesitler alındı, histopatolojik incelemeler amacıyla H&E 

boyası ile boyanarak, ışık mikroskopu altında incelemeye alındı.  
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4.BULGULAR 

Pankreas dokularının histopatolojik analizinde hazırlanan preperatlar Hematoksilen& Eozin 

(H&E) ile boyanarak, ışık mikroskobu altında incelendiğinde;  

Kontrol grubunun pankreas dokusunun histopatolojik analizinde; ekzokrin ve endokrin 

pankreasın normal yapıda olduğu görüldü (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kontrol grubuna ait pankreas dokusunun ışık mikroskop görüntüsü. Normal histolojik görünümde 

ekzokrin pankreas (siyah ok) ve endokrin pankreas (kırmızı ok) (H&E, Bar 50 µm). 

 

Obezite oluşturulan grubun pankreas dokularında ise; ekzokrin pankreasın bir kısmında hafif 

fibrozis, asiner hücre nekrozu ve stoplazmik vakuollere rastlandı. Orta dereceli pankreatit 

bulgularında rastlanan hasar söz konusuydu (Şekil 2).  

1155



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Obezite grubuna ait pankreas dokusunun ışık mikroskop görüntüsü. Ekzokrin pankreasın bir kısmında 

hafif fibrozis (siyah ok), asiner hücre nekrozu (kırmızı ok) ve stoplazmik vakuollere (yeşil ok) rastlandı (H&E, 

Bar 50 µm)Obezite sonrası Liraglutid alan grubunun pankreas dokuları incelendiğinde ise obezite gruba kıyasla 

bulguların şiddetinin azaldığı fakat yine kontrol grubu kadar da normal görünümde olmadığı gözlendi (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Obezite+ Liraglutide grubuna ait pankreas dokusunun ışık mikroskop görüntüsü. Normal görünümde 

ekzokrin pankreas (siyah ok), hafif hasarlı endokrin pankreas (kırmızı ok), stromal alan (yeşil ok) (H&E, Bar 50 

µm). 
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5.TARTIŞMA 

Obezite, akut pankreatit için önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Obezitenin sadece pankreatit başlangıcına sebep olmadığı, aynı zamanda hastalığın şiddetini de 

artırdığı bilinmektedir (9,10). Obezitenin indüklediği safra taşı oluşumu, hiperlipidemi 

insidansında artış ve intrapankreatik lipoliz akut pankreatiti kötüleştirdiği de bilinmektedir 

(11,12).  

Pankreas, genel olarak proteaz inhibitörlerinin metabolizmasında yer alan bir organdır. Yapılan 

çalışmalarda bu proteinlerin başta hücresel hipertrofiye sebep olduğu bildirilmiştir (13,14).  Luz 

ve ark. yaptıkları çalışmalarında yüksek yağlı diyetle besledikleri ratların pankreas dokusu 

parankiminde interlobüler yağ dokusu birikiminde artış olduğunu gözlemlemişlerdir (15). 

Mashukova A ve ark. yapmış oldukları çalışmalarında obeziteye bağlı bağırsak dokusu 

mukozasında inflamasyonun geliştiğini göstermişlerdir (16). Bu bulgular doğrultusunda biz de 

yapmış olduğumuz çalışmamızda obezite grubundaki ratların pankreas dokularında fibrozis 

geliştiğini ve inflamatuar hücre infiltrasyonuna sebep olduğunu gözlemledik. 

Yapılan çalışmalarda Liraglutid kullanımının bel çevresi kalınlığını azaltarak  obezite ile ilgili 

risk faktörlerini azalttığı gösterilmiştir (17). Günlük liraglutide dozunun 1.2 mg ve 1.8 mg 

alınmasının kilo kaybı konusunda etkili olduğu ve genelde vücut tarafından iyi tolere edildiği 

gösterilmiştir (18). GLP-1'in pankreasın endokrin bölümü üzerinde olumlu etkileri olduğu 

bilinsede, ekzokrin pankreas üzerindeki etkileri hakkında çok az bilgi vardır. Buteau J ve ark. 

yapmış oldukları çalışmalarında GLP-1'in sadece β hücrelerinde insülinotropik etkilerinin 

olduğunu  değil, aynı zamanda hücre proliferasyonu ve anti-apoptotik etkilerinin de olduğunu 

göstermişlerdir (19). Bu bulgulara paralel olarak Langlois A ve ark. yapmış oldukları 

çalışmalarında Liraglutidin pankreatik adacıklar üzerindeki faydalı etkilere sahip olduğunu, 

anti-inflamatuar ve anti-oksidatif özellikleri olduğunu göstermişlerdir (20). Biz de yaptığımız 

bu çalışmada Liraglutidin obezite sonrası pankreas dokusu üzerinde asiner hücre nekrozunda 

azalmaya, oluşan ödemin giderilmesinde olumlu sonuçları olduğunu gözlemledik. 

 

6.SONUÇ 

Sonuç olarak sıçanlarda deneysel obezite oluşturulan ratların pankreas dokuları üzerine GLP-1 

agonisti olan liraglutidin meydana gelen histopatolojik değişikliklerin azalmasında ve 

iyileşmesinde olumlu sonuçları olduğu gözlemlenmiştir. Fakat yinede yapmış olduğumuz 

çalışmada bakılan parametrelerin detaylandırılması ve daha kapsamlı çalışmaların yapılması 

gerekliliği kanaatine vardık. 
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ÖZET 

Bu seri çalışmada elektrokimyasal oksidasyon+HOCl+FeSO4+Ozon yöntemleri kullanılarak 

laboratuvar ölçekli sistemlerde deneyler yapılmıştır. 4A’de hipoklorit+elektrokimyasal 

oksidasyon da KOI giderme verimi %37.5 iken 1.0A’de %42.9 bulunmuştur. Atıksu KOI 

bileşenlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ozon ilavesi durumunda 1.0 A ve 4.0A 

akım koşullarında KOI giderimi sırasıyla %61.25 ve %67.7 bulunmuştur. Hipoklorit+Ozon 

oksidasyonunda KOI giderim verimlerinin çok düşük olması atıksu içerisinde ozon ile 

parçalanamayan organik bileşiklerin olduğunu göstermektedir. Hipoklorit oksidasyon 

sonuçlarından da görüldüğü gibi giderim verimlerinin çok farklı olması atıksu karakteristiğinin 

değişmesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Üretim proseslerinde, farklı zaman 

periyotlarında farklı kimyasal madde üretimi nedeniyle KOI bileşenlerinin de değiştiği 

bilinmektedir.1A, 4A(5 cm levha aralığı), 4A(4 cm levha aralığı) deneyleri karşılaştırıldığında 

KOI giderim verimleri sırasıyla %61.25, %67.7 ve %36.25 bulunmuştur. KOI gideriminin akım 

şiddetine bağlı olmadığı, atıksu üretim proseslerinden kaynaklanan ürün profiline bağlı olduğu 

tespit edilmiştir. Diğer seri deneylerde görüldüğü gibi sülfat gideriminde sistematik bir azalma 

yada artış gözlemlenmemiştir. Hipoklorit ve ozon oksidasyon sonuçlarından da görüldüğü gibi 

organik madde giderim verimliliğinin, atıksu karakteristiğine bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Üretim proseslerinde çok farklı organik madde üretimi yapılmaktadır. Elektrokimyasal 

oksidasyon süresi arttıkça KOI giderim verimi artmıştır. Oksidasyon süresi 1 saat’den 3.0 saat’e 

yükseltildiğinde KOI giderme verimi %10.8’den %63.45’e yükselmiştir. 4.0A akım şiddetinde 

3.0 cm levha aralığında KOI giderimi %63.45 bulunmuştur (3.0 saat oksidasyon süresinde). 

Aynı akım şiddetinde(4.0A) 4.0 ve 5.0 cm levha aralıklarında KOI giderme verimi %36.25 ve 

%67.7 bulunmuştur. KOI gideriminde levha açıklığına bağlı sistematik azalma yada artış tespit 

edilememiştir.  3.0 cm plaka açıklığı, 4.0A akım şiddetinde hipoklorit ile KOI gideriminde 

düşük verim elde edilmiştir(%6.7). Hipoklorit ile yapılan diğer set çalışmalarında da benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Hipoklorit(HOCl) +FeSO4+EKO işleminde oksidasyon süresi arttıkça 

KOI giderim verimi artmaktadır.Organik madde giderimi %58.65-%61.7 aralığında 

değişmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Elektrokimyasal arıtma, HOCl, KOI, Ozon 
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      TREATMENT OF AKPA WASTE WATER USING ELECTROCHEMICAL  

                               OXIDATION+HOCl+FeSO4+OZONE 

 

                                     

 

 

 

ABSTRACT 

In this series of studies, experiments were carried out in laboratory scale systems using 

electrochemical oxidation+HOCl+FeSO4+Ozone methods. While the COD removal efficiency 

was 37.5% in hypochlorite+electrochemical oxidation in 4A, it was 42.9% in 1.0A. This is due 

to the different COD components of the wastewater. In the case of ozone addition, the COD 

removal was found to be 61.25% and 67.7%, respectively, at 1.0 A and 4.0A current conditions. 

The very low COD removal efficiency in hypochlorite + ozone oxidation indicates that there 

are organic compounds in the wastewater that cannot be decomposed by ozone. As can be seen 

from the hypochlorite oxidation results, it was concluded that the very different removal 

efficiencies resulted from the change in wastewater characteristics. It is known that COD 

components also change due to the production of different chemicals in different time periods 

in production processes. When the 1A, 4A (5 cm plate spacing), 4A (4 cm plate spacing) tests 

were compared, the COD removal efficiencies were found to be 61.25%, 67.7% and 36.25%, 

respectively. It has been determined that the removal of COD does not depend on the flow 

intensity, but on the product profile originating from the wastewater production processes. As 

seen in other series of experiments, no systematic decrease or increase in sulfate removal was 

observed. As can be seen from the hypochlorite and ozone oxidation results, it is thought that 

the organic matter removal efficiency depends on the wastewater characteristics. Many 

different organic substances are produced in production processes. As the electrochemical 

oxidation time increased, the COD removal efficiency increased. When the oxidation time was 

increased from 1 hour to 3.0 hours, the COD removal efficiency increased from 10.8% to 

63.45%. At 4.0A current intensity, the COD removal was 63.45% in the 3.0 cm plate range (at 

3.0 hours oxidation time). The COD removal efficiency was found to be 36.25% and 67.7% at 

the same current intensity (4.0A) at 4.0 and 5.0 cm plate intervals. No systematic decrease or 

increase could be detected in COD removal due to plate opening. Low efficiency was obtained 

(6.7%) in the removal of COD with hypochlorite at 3.0 cm plate opening, 4.0A current intensity. 

Similar results were obtained in other set studies with hypochlorite. As the oxidation time 

increases in the hypochlorite(HOCl) +FeSO4+ECO process, the COD removal efficiency 

increases. The organic matter removal ranges between 58.65% and 61.7%. 

 

Keywords: Electrochemical treatment, HOCl, KOD, Ozone 

 

  

1161



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

1.GİRİŞ 

Organik peroksit üreten kimya sanayi tesislerinin atıksuları yüksek oranda sülfat ve organik 

peroksit içermektedir ve bu atıksuyun geleneksel arıtma sistemleri ile arıtılması oldukça zordur. 

Tesiste üretilen katalizör maddeler ve Kompozit, Boya, Plastik, Kimya ve Petrokimya, Kauçuk 

gibi birçok sektörde kullanılmakta olup, İşletmenin imalat konusu kimyasal maddeler; polyester 

ve boya sektöründe kullanılan başlatıcı, hızlandırıcı (katalizör) ve kurutucu olarak kullanılan 

ara ürünleri üretmektir. 

Elektrokimyasal ileri oksidasyon prosesi hidroksil radikali (.OH, E°=2.7 V) veya sülfat 

radikalleri (SO4
-, E°=2.5–3.1 V) gibi güçlü oksidasyon maddelerinden kaynaklanmaktadır ve 

organik kirleticilerin uzaklaştırılmasında etkili bir yöntemdir(Moreira et al., 2017). 

Sudaki organik kirleticilerin elektrokimyasal oksidasyonunda kullanılan çok çeşitli elektrotlar 

vardır. Asil metal elektrotlar, metal alaşım elektrotlar, karışık metal oksit elektrotlar, karbon ve 

grafit elektrotlar, bor katkılı elmas (BDD) elektrotlar vb.dir (ElMekawy ve ark., 2016). Bununla 

birlikte, en yaygın olanları Ti/Ta2O5–IrO2, Ti/SnO2–IrO2, Ti/RuO2–IrO2, Ti/Sb–SnO2, Ti/ 

SnO2–Sb2O5–RuO2 ve Ti/TiO2– gibi BDD ve MMO elektrotlarıdır(Yahiaoui ve diğ., 2013). 

Anodik malzemeler genellikle katalitik davranışlarına göre 'aktif' veya 'aktif olmayan' olarak 

sınıflandırılır, aktif anotlar (örneğin, Ti/RuO2-IrO2, Ti/RuO2-TiO2), oksijen oluşum reaksiyonu 

(OER) için düşük aşırı potansiyele sahiptir ve diğer yüksek oranda oksitlenmiş organik türlere 

elektrokimyasal dönüşüm ve aktif olmayan anotlar (örn., SnO2, PbO2 ve Ti4O7) OER için daha 

büyük aşırı potansiyel sergiler, bu da anot yüzeyinde üretilen daha büyük miktarda hidroksil 

radikalleri nedeniyle gelişmiş elektrokatalitik aktiviteler sunar ((Martinez Huitle ve diğ., 2018).  

Brillas ve Martínez-Huitle'ye (2015) göre, BDD yüzeyindeki su deşarjından oluşan hidroksil 

radikalleri, organik kirleticilerin elektrokimyasal yanmasından sorumlu ana türlerden biridir. 

Bunun yanı sıra, BDD anot, H2O2 ve O3 gibi güçlü oksidan türlerinin eşzamanlı oluşumuna da 

izin verir (Palma-Goyes ve diğerleri, 2010). Ayrıca klor iyonunun mevcudiyetinde sırasıyla 

klorlu oksidanların oluşumuna sebep olur. Bir peroksit işleminden sonra dengeleme havuzunda 

toplanan tuzlanmış derilerin yıkama işleminden elde edilen gerçek tabakhane çıkış suyu, BDD, 

Ti/Pt/PbO2 ve Ti/Pt/SnO2 – Sb2O4 olmak üzere üç farklı elektrot malzemesi kullanılarak 

elektroliz edilmiştir. Sonuçlar, test edilen anotlarla elektrokimyasal oksidasyonun, yüksek 

kirletici yükü olan atık sular için bile KOİ, N içeren bileşikler ve sülfür giderimleri ile ilgili 

olarak tabakhane atıksularına etkili bir arıtma olabileceğini göstermektedir (Caliari ve diğ., 

2019). 
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Organik peroksit üretimi gerçekleştirilen bu tesisin atıksuları karmaşık ve kompleks  bir yapıya 

sahip olup, yüksek miktarda organik ve inorganik kirleticiler içermektedir. Organik peroksit 

içeren atıksuların arıtılmasına yönelik literatürde mevcut bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

çalışma atıksuda mevcut sülfatın çöktürülerek uzaklaştırılmasını da içermektedir. Deneyler lab 

ölçekli kimyasal arıtma testi düzeneğinde yapılmıştır.  

 

2. MATERYAL ve METOD 

Deneyler 500 ml’lik beherlerde jar testi setinde yapılmıştır. Atıksu numuneleri 5 dak hızlı 45 

dak yavaş ve bir saat çöktürme işlemine tabi tutulmuştur. pH ölçümleri …. Marka cihazla 

yapılmıştır. pH ayarlamada HCl kullanılmıştır. Sülfatın giderimi amacıyla koagülant madde 

olarak Ca(OH)2 kullanılmıştır.Kullanılan kimyasallar analitik saflıktadır.Sülfat tayini giriş 

atıksu ve jar testi sonrası çökelen numunelerin üst sıvı fazında süzme işlemi sonrası 

yapılmıştır.Analizler Standart Metodlara göre gerçekleştirilmiştir (APHA 1989) 

 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) Hipoklorit+ Elektro Kimyasal Oksidasyon+ 

Ozon(4 Amper, 5 cm levha aralığı+ 3 saat oksidasyon) Çalışması Bulguları 

500 ml’lik ana havuz suyu 2 ml enzim ve 30 ml hipoklorit eklenerek peroksitten arındırılmıştır. 

Sonrasında 3 saatlik elektro kimyasal oksidasyon işlemi uygulanmıştır.(pH artmış ve köpürme 

gözlemlenmiştir).%25 lik ozon ile oksidasyon için 25 dk bekletildikten sonra analizleri 

yapılmıştır( köpürme ve renkte açılma gözlemlenmiştir). Hipoklorit ile oksidasyon sonucunda 

KOI, %H2O2, Sülfat ve TOC değerleri sırasıyla 18930 mg/l, %0.32, 6618 mg/l ve 2963 mg/l 

bulunmuştur. Hipoklorit+Elektrokimyasal oksidasyon işleminde KOI konsantrasyonu 20000 

mg/l’den 12510 mg/l’ye azalmıştır. TOC konsantrasyonu 3046 mg/l’den 2553 mg/l’ye 

azalmıştır. H2O2 ve Sülfat konsantrasyonları %0.015 ve 11629 mg/l ölçülmüştür.  

Hipoklorit+Elektrokimyasal oksidasyon+Ozonlama (pH:4-pH:5) işlemi sonucunda KOI=6460 

mg/l ve TOC=2384 mg/l ölçülmüştür. H2O2 değeri en düşük seviyeye azalmıştır(%0.013). 

Sülfat konsantrasyonu 10194 mg/l tespit edilmiştir. En yüksek verim 

Hipoklorit+Elektrokimyasal oksidasyon+Ozon oksidasyonu sonucunda bulunmuştur. 
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Tablo 1. Hipoklorit, Hipoklorit+Elektrokimyasal oksidasyon(3.0 saat) ve Hipoklorit +Elektrokimyasal 

Oksidasyon (3.0 saat)+Ozon reaksiyon sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz ANA HAVUZ 

+ Hipoklorit 

ANA HAVUZ + 

Hipoklorit+EKO 

(3 saat) 

ANA HAVUZ + 

Hipoklorit+EKO+Ozon 

(3 saat) 

KOİ  >20000 18930 12510 6460 

H2O2(%) 1.4 0.32 0.015 0.013 

Sülfat 8466 6618 11629 10194 

TOC 3046 2963 2553 2384 

 

Atık Su Numunesinde(Dengeleme Tankı) Hipoklorit+ Elektro Kimyasal Oksidasyon+ 

Ozon Çalışması Bulguları (1A, 4.6V, 3.0 saat oksidasyon). 

500 ml’lik Ana havuz numunesi 2 ml atez enzim ile serbest peroksitten arındırılmıştır.Üzerine 

30 ml Hipoklorit eklenerek bağlı peroksit de yok edilmek istenmiştir. Eklenmeden önceki pH 

değeri: 3,89 eklendikten sonraki pH değeri: 4,45 dir. Sonrasında paslanmaz çelik elektrotlar ile 

1 A-4.6V da Elektro Kimyasal Oksidasyon işlemine başlanmıştır(pH:5).Elektro kimyasal 

oksidasyon işlemi 3 saat sürmüş ve işlem esnasında köpürme ve pH’da yükselme 

gözlemlenmiştir (pH:7).Elektro kimyasal oksidasyon işleminden sonra % 20 olarak ayarlanan 

ozon jeneratörü ile O3 eklemesi yapılmış ve 20 dk boyunca devam etmiştir (pH:7). Köpürme 

ve renkte açılma gözlemlenmiştir.Bu seri deneylerde hipoklorit ile oksidasyonda çıkış KOI 

değeri 8930 mg/l ölçülmüştür. Hidrojen peroksit, sülfat, klorür ve serbest klor 

konsantrasyonlarında düşüş gözlenmiştir. Hipoklorit+elektrokimyasal oksidasyon sonucunda 

KOI konsantrasyonu 20000 mg/l’den 11430 mg/l’ye azalmıştır. Elektrokimyasal oksidasyon 

nedeniyle ortamda klorür artışı görülmüştür. Klorür konsantrasyonu 27510 mg/l olarak 

ölçülmüştür. Sülfat ve serbest klorür konsantrasyonları dengeleme havuzuna göre azalma 

göstermiştir. Hipoklorit+elektrokimyasal oksidasyon+ozon oksidasyonu sonucunda KOI en 

düşük değere düşmüştür. KOI konsantrasyonu 7750 mg/l’ye azalmıştır. Sülfat, hidrojen 

peroksit,klorür ve serbest klor konsantrasyonları sırasıyla 6933 mg/l, %0.17,13015mg/l ve 0.21 

mg/l bulunmuştur. Tüm yöntemler kıyaslandığında  en yüksek organik madde giderimi 

hipoklorit+elektrokimyasal oksidasyon+ozon oksidasyonunda gerçekleşmiştir. Çıkış hidrojen 

peroksit konsantrasyonları yaklaşık olarak aynı bulunmuştur. Sülfat giderimi en yüksek %22 

olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 2. Hipoklorit, Hipoklorit+Elektrokimyasal oksidasyon(3.0 saat) ve Hipoklorit +Elektrokimyasal 

Oksidasyon (3.0 saat)+Ozon reaksiyon sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz ANA HAVUZ 

+ Hipoklorit 

ANA HAVUZ + 

Hipoklorit+EKO 

(3 saat) 

ANA HAVUZ + 

Hipoklorit+EKO+Ozon 

(3 saat) 

KOİ  >20000 8930 11430 7750 

H2O2(%) 1.4 0.32 0.17 0.17 

Sülfat 8466 6618 7292 6933 

Klorür 4715 216 27510 13015 

Serbest Klor 11.40 0.27 0.59 0.21 

 

Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) 50 ml Hipoklorit+ Ozon Oksidasyon Çalışması 

Bulguları 

500 ml lik ana havuz suyuna 50 ml Hipoklorit eklendi, bir miktar köpürme gözlemlendikten 

sonra pH ölçümü yapıldı ( pH=7) Ana havuz suyuna hipoklorit eklendiğinde bir miktar köpük 

oluşmuştur, bunun sebebi serbest peroksitin hipoklorit ile parçalanmasıdır. 3 saat süren 

ozonlama uygulama sırasında her saat başı numune alınıp analiz edilmiştir. Sonuçlar ise aşağıda 

tabloda verilmiştir. Sonuçlardan da görüldüğü gibi KOI gideriminde önemli bir giderim verimi 

sağlanamamıştır. 

 

Tablo 3.  Hipoklorit ile oksidasyon, Hipoklorit+Ozon Oksidasyonu işlemi  sonucunda KOI 

konsantrasyonunun değişimi. 

 Ana havuz ANA 

HAVUZ + 

HİPO 

ANA HAVUZ + 

HİPO + Ozon(1 

saat) 

ANA HAVUZ + 

HİPO + Ozon(2 

saat) 

ANA HAVUZ + 

HİPO + Ozon(3 

saat) 

KOİ  >20000 >20000 19390 17070 >20000 

Sülfat - - - - - 

KLÖRÜR - - - - - 

H2O2(%) - - - - - 

TOC - - - - - 

 

Atıksu Numunesinde (DengelemeTankı) Hipoklorit+Elektro Kimyasal 

Oksidasyon(Plakalar Arası Mesafe 4 cm, 4A, 3.0 saat) + Ozon Çalışması Bulguları 

Ana havuz numunesinden 500 ml numune alınmıştır. Üzerine 2 ml enzim 30 ml hipoklorit 

eklenerek peroksitten arındırılmıştır(pH=5).Sonrasında numuneye elektro kimyasal oksidasyon 

işlemi uygulanmıştır (pH=4). Numune 3 saat boyunca paslanmaz çelik plakalar ile 

oksitlendirilmiştir. Numunede ilk andan itibaren ph yükselmesi ve köpürme, renkte kararma 

gözlemlenmiştir. 3. Saatin sonunda numune filtre bezinden geçirilip ozonlama işlemi 

yapılmıştır. Ozon işlemi esnasında numunenin pH: 7 dir, bu işlem esnasındada köpürme 

gözlemlenmiştir. pH:7.0’de ozon(O3) ve hidroksil radikalleri(.OH) ortamda mevcuttur. Tablo  
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4’den görüldüğü gibi KOI değeri en düşük hipoklorit+elektrokimyasal oksidasyon+ozonlama 

işlemi sonunda elde edilmiştir. Sülfat konsantrasyonları kullanılan sülfürik asit 

konsantrasyonlarına bağlı olarak artma ve azalma görülmüştür. Ozonlama işlemi sonucunda 

peroksit en düşük konsantrasyona azalmıştır(%0.008). 

 

Tablo 4. Hipoklorit, Hipoklorit+Elektrokimyasal oksidasyon ve Hipoklorit +Elektrokimyasal 

Oksidasyon +Ozon reaksiyon sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi(4.0A, plak mesafesi 4.0 

cm, 3.0 saat oksidasyon). 

 Ana havuz Ana Havuz + 

Hipoklorit 

Ana Havuz + 

Hipoklorit 

+Elektrokimyasal 

Oksidasyon 

ANA HAVUZ + HİPO + 

EKO+Ozon 

KOİ  >20000 16618 15840 12750 

Sülfat 8466 6618 16107 10018 

H2O2(%) 1.4 0.32 0.042 0.008 

 

Atık Su Numunesinde (DengelemeTankı) Hipoklorit+Elektro Kimyasal Oksidasyon 

(Plakalar Arası Mesafe 3 cm, 4 Amper, 3 saat) Çalışması Bulguları 

Ana havuz numunesinden 500 ml bir behere alındı, numunenin ph değeri 4 e getirildi sonrasında 

2 ml enzim eklenerek serbest peroksit giderilmiştir.30 ml hipoklorit eklenerek saflaştırma 

işlemi uygulanmıştır. Üç saat zaman periyodunda elektrokimyasal oksidasyon işlemi 

yapılmıştır. Deneyler 3.0 cm plak arası, 4 A akım şiddetinde üç saat elektrokimyasal işlemi 

uygulanmıştır. Hipoklorit oksidasyonu sonucunda KOI, sülfat ve hidrojen peroksit değerleri 

18670 mg/l, 10346 mg/l ve %2.5 bulunmuştur. Bir saat elektrokimyasal oksidasyon sonunda 

KOI, sülfat konsantrasyonları 17840 mg/l ve 9238 mg/l değerine azalmıştır. H2O2 değeri 0.012-

0.0055 oranında değişmektedir. İki saat oksidasyon sonucunda KOI ve sülfat 9230 mg/l ve 8259 

mg/l değerine azalmıştır. Üç saat sonunda KOI en düşük değere düşmüştür. KOI giderim verimi 

%64 oranında gerçekleşmiştir. Sülfat konsantrasyonu 8259 mg/l-9814 mg/l aralığında 

değişmektedir. 

 

Tablo 5. Hipoklorit ve Hipoklorit+Elektrokimyasal oksidasyon sonucunda kirlilik parametrelerinin 

değişimi. 

 Ana 

havuz 

Ana Havuz 

+ Hipoklorit 

Ana Havuz + 

Hipoklorit 

+Elektrokimyasal 

Oksidasyon(1 saat) 

Ana Havuz + 

Hipoklorit 

+Elektrokimyasal 

Oksidasyon(2 saat) 

Ana Havuz + 

Hipoklorit 

+Elektrokimyasal 

Oksidasyon(3 

saat) 

KOİ  >20000 18670 17840 9230 7310 

Sülfat 10346 9379 9238 8259 9814 

H2O2(%) 2.5 0.0098 0.012 0.0055 0.0055 
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Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) Hipoklorit+ FeSO4+Elektro Kimyasal 

Oksidasyon (Plakalar Arası Mesafe 3 cm, 4 Amper, 3 saat) Çalışması Bulguları 

Ana havuz numunesinden 500 ml bir behere alındı, numunenin pH değeri 4 e getirildi 

sonrasında 2 ml enzim eklenerek serbest peroksit ortamdan giderildi. 30 ml hipoklorit eklenerek 

oksidasyon işlemi uygulandı.1 saat karıştırıldı pH 4’de 40 ml %10 luk FeSO4 çözeltisinden 

eklendi ve elektrokimyasal oksidasyon işlemi sürdürüldü. pH 4-5’de 3 saat sürecek Eko 

işlemine başlandı her saat başı numune alınarak analizleri yapıldı.Bu deney kapsamında 

hipoklorit, hipoklorit+FeSO4+EKO deneyleri yapılmıştır. Oksidasyon sürecinde kirlilik 

parametrelerinin değişimi incelenmiştir. Ana havuzda yapılan ölçümde KOI, sülfat ve H2O2 

konsantrasyonları sırasıyla >20000 mg/l, 10346 mg/l, %2.5 ölçülmüştür. Tüm bu işlemler 

sonucunda bir saatlik oksidasyon sonunda KOI=8270 mg/l, sülfat=12640 mg/l, H2O2=%0.018 

konsantrasyonları bulunmuştur. İki saat sonunda KOI konsantrasyonu 7660 mg/l’ye azalmıştır. 

pH’ın 4’e ayarlanması esnasında kullanılan sülfürik asit konsantrasyonu nedeniyle ortamda 

sülfat konsantrasyonu artmaktadır. Hidrojen peroksit konsantrasyonu yaklaşık olarak aynı 

kalmaktadır. 3.saat reaksyon sonunda kirlilik parametreleri konsantrasyonlarında fazla bir 

değişim olmamıştır. 

 

Tablo 6. Hipoklorit ve Hipoklorit+FeSO4+EKO sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana 

havuz 

Ana Havuz + 

Hipoklorit 

Ana Havuz + 

Hipoklorit +FeSO4 

+EKO(1 saat) 

Ana Havuz + 

Hipoklorit 

+FeSO4+EKO (2 

saat) 

Ana Havuz + 

Hipoklorit 

+FeSO4 +EKO(3 

saat) 

KOİ  >20000 18670 8270 7660 7780 

Sülfat 10346 9379 12640 13084 14846 

H2O2(%) 2.5 0.1 0.018 0.014 0.011 
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ÖZET 

Bu seri deneylerde elektrokimyasal oksidasyon, FeSO4, Ca(OH)2, ve HOCl çalışmaları 

yapılmıştır. Deneyler klaboratuvar ölçekli deney setlerinde gerçekleşmiştir. 5A, 20V akım 

şiddetinde bir saat reaksiyon sonunda pH:3,pH:6.5, pH:9 ve pH:11’de yapılan elektrokimyasal 

oksidasyon işlemi sonunda en yüksek KOI giderim verimleri sırasıyla pH:6.5(E=%58.3), 

pH:9(E=%57.85), pH11(E=%55), ve pH:3’de(E=%52.6) bulunmuştur.5A, 20V akım 

koşullarında 3 saat reaksiyon sonucunda , demir sülfat ile kimyasal arıtma sonrası elde edilen 

üst sıvı fazda farklı pH’larda yapılan elektrokimyasal oksidasyon işlemi sonucunda en yüksek 

TOC ve KOI giderimi pH:2’de bulunmuştur.pH:4’de yapılan oksidasyonda TOC ve COD 

değerlerinde artış olmuştur. pH’ın artması ile TOC giderim verimi artmıştır. Klorür ve sülfat 

gideriminde önemli bir farklılık gözlemlenmemiştir. 5A ve 10V akım koşullarında dengeleme 

tankından alınan atıksularda kireç ile çöktürme sonrasında elektrokimyasal oksidasyon işlemi 

sonucunda KOI’de yükselme(pH:3 ve pH:11) ve çok az da olsa düşüş görülmüştür.TOC 

gideriminde en yüksek giderim pH:5 ve pH:7’de gözlemlenmiştir. Demir sülfat ile yapılan 

elektrokimyasal oksidasyon sonuçları kireç ile yapılan elektrokimyasal oksidasyona göre daha 

yüksek bulunmuştur. Demir sülfat ile yapılan oksidasyonda en yüksek TOC giderim verimi 

%51 iken kireç ile elde edilen en yüksek değer %13 bulunmuştur. Dengeleme çıkışından alınan 

atıksu numunesi hipoklorit oksidasyonu sonrasında KOI giderim verimi %14.4 olarak 

bulunmuştur. Bu atıksu üç saat elektrokimyasal oksidasyonu sonunda KOI giderme verimi %54 

olarak bulunmuştur.  Elektro kimyasal oksidasyon sonucu oluşan atıksu evaporasyon işlemine 

tabi tutulmuştur. KOI giderme verimi %67’ye yükselmiştir. Hipoklorit+Evaporasyon işlemi 

kireç+sülfat+elektrokimyasal proseslerine göre daha yüksek kirlilik giderimine sahiptir.Birinci 

ve ikinci saat sonunda persülfat+elektro kimyasal oksidasyon sonunda%33.5 ve %57.2 KOI 

giderimi bulunmuştur. Diğer oksidasyon yöntemleri ile kıyaslandığında organik madde 

gideriminin Evaporasyon ve hipoklorit+elektrokimyasal oksidasyon+evaporasyon 

yöntemlerine göre %10-%15 daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  KOI giderim verimi farklı 

pH’da yapılan elektrokimyasal oksidasyon yöntemi(%52-%58) ile yaklaşık aynı bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler:Elektro kimyasal oksidasyon, FeSO4, Ca(OH)2, HOCl 
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ABSTRACT 

In this series of experiments, electrochemical oxidation, FeSO4, Ca(OH)2, and HOCl studies 

were carried out. Experiments were carried out in laboratory scale experiment sets. The highest 

COD removal efficiencies at the end of the electrochemical oxidation process at pH:3,pH:6.5, 

pH:9 and pH:11 after one hour of reaction at 5A, 20V current intensity are pH:6.5(E=58.3%), 

pH:9, respectively. (E=57.85%), pH11(E=55%), and pH:3 (E=52.6%).As a result of the 

reaction for 3 hours at 5A, 20V current conditions, the highest TOC and COD removal was 

found at pH:2 as a result of electrochemical oxidation at different pHs in the upper liquid phase 

obtained after chemical treatment with iron sulfate. There was an increase in TOC and COD 

values. The TOC removal efficiency increased with the increase in pH. No significant 

difference was observed in chloride and sulfate removal.In the wastewater taken from the 

balancing tank at 5A and 10V current conditions, an increase (pH:3 and pH:11) and a slight 

decrease were observed in the COD as a result of electrochemical oxidation after precipitation 

with lime. The highest removal in TOC removal was pH:5 and pH:7. It has been observed in . 

Electrochemical oxidation results with iron sulfate were higher than those with lime. In the 

oxidation with iron sulfate, the highest TOC removal efficiency was 51%, while the highest 

value obtained with lime was 13%. After the hypochlorite oxidation of the wastewater sample 

taken from the balancing outlet, the COD removal efficiency was found to be 14.4%. After 

three hours of electrochemical oxidation of this wastewater, the COD removal efficiency was 

found to be 54%. Wastewater formed as a result of electrochemical oxidation was subjected to 

evaporation process. The COD removal efficiency increased to 67%. 

Hypochlorite+Evaporation process has higher pollution removal than 

lime+sulphate+electrochemical processes. At the end of the first and second hours, 33.5% and 

57.2% COD removal were found at the end of persulfate + electrochemical oxidation. When 

compared with other oxidation methods, it was determined that the organic matter removal was 

10%-15% lower than the evaporation and hypochlorite+electrochemical oxidation+evaporation 

methods. The COD removal efficiency was found to be approximately the same with the 

electrochemical oxidation method (52%-58%) performed at different pH. 

 

Keywords:Electrochemical oxidation, FeSO4, Ca(OH)2, HOCl 
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1.GİRİŞ 

Organik peroksit içeren atıksular yoğun sülfürik asit kullanımı nedeniyle yüksek oranda sülfat 

ve organik peroksit içermektedir ve bu atık suyun klasik arıtma sistemleri ile arıtılması mümkün 

değildir. Tesiste üretilen katalizör maddeler ve Kompozit, Boya, Plastik, Kimya ve Petrokimya, 

Kauçuk gibi birçok sektörde kullanılmakta olup, İşletmenin imalat konusu kimyasal maddeler; 

polyester ve boya sektöründe kullanılan başlatıcı, hızlandırıcı (katalizör) ve kurutucu olarak 

kullanılan ara ürünleri üretmektir. 

Son zamanlarda, tekil oksidasyon proseslerin dezavantajlarının üstesinden gelmek için birleşik 

süreçlerin uygulanması önerilmiştir. Anodik oksidasyon (elektro-oksidasyon, EO), elektro-

Fenton ve foto-elektro-Fenton gibi Elektrokimyasal Gelişmiş Oksidasyon Prosesleri 

(EAOP'ler) olarak adlandırılan AOṔ'lerin elektrokimyasal varyasyonları, çevresel uyumluluğu 

ve yüksek seviyesi nedeniyle çok dikkat çekmiştir (GilPavas ve diğ., 2018). Elektro kimyasal 

oksidasyon prosesinde bilinen destekleyici elektrolitler genellikle sülfat ve klorürdür, bunlara 

karşılık gelen aktif oksidasyon türleri sırasıyla hidroksil radikali (•OH) ve aktif klordur. 

Bununla birlikte, diğer araştırmacılar, hidroksil radikali (•OH) ve aktif klor gibi geleneksel 

EAOP alanındaki oldukça aktif radikallerin genellikle pH'a son derece yüksek hassasiyet 

gösterdiğini keşfetmişlerdir. Ek olarak, •OH'nin yarı ömrü kısa (< 1 μs) ve hızlı oksitleme (10-

9s) süresi vardır, bu da radikallerin yalnızca elektrot yüzey alanında hayatta kalmasını sağlar, 

bu da organik maddelerin düşük bozunma verimliliğine ve yüksek enerji tüketimine neden 

olur(Li ve diğ.,2020). 

Organik peroksit üretimi ve atıksu oluşumu karmaşık bir yapıya sahip olup, yüksek miktarda 

organik ve inorganik madde içermektedir. Organik peroksit içeren atıksuların arıtılmasına 

yönelik literatürde mevcut bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma atıksuda mevcut sülfatın 

çöktürülerek geri kazanımını içermektedir. Deneyler jar testi düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. 

Kimyasal maddeler, farkı dozlarda ve farklı pH’ larda atıksulara ilave edilmiştir. 

 

2. MATERYAL ve METOD 

Deneyler 500 ml’lik beherlerde jar testi setinde yapılmıştır. Atıksu numuneleri 5 dak hızlı 45 

dak yavaş ve bir saat çöktürme işlemine tabi tutulmuştur. pH ölçümleri …. Marka cihazla 

yapılmıştır. pH ayarlamada HCl kullanılmıştır. Sülfatın giderimi amacıyla koagülant madde 

olarak Ca(OH)2 kullanılmıştır.Kullanılan kimyasallar analitik saflıktadır.Sülfat tayini giriş 

atıksu ve jar testi sonrası çökelen numunelerin üst sıvı fazında süzme işlemi sonrası 

yapılmıştır.Analizler Standart Metodlara göre gerçekleştirilmiştir (APHA 1989) 
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3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Atıksu Numunesinde (DengelemeTankı) Elektro Kimyasal Oksidasyon sonucu Çalışma 

Bulguları 

Bu seri deneylerde dört adet eşit hacimde 500 ml atıksu numunesi alındı ve bu atıksuların pH’sı 

4’e getirilerek ATEZ enzimi ile peroksit konsantrasyonu elimine edilmiştir. 45 dakika 

karıştırma işleminden sonra pH=3.0, pH=6.5, pH=9.0 ve pH=11’e ayarlanarak elektrokimyasal 

oksidasyon işlemi gerçekleştirilmiştir.pH=3’de yapılan çalışmada reaksiyon başlangıcında 

atıksuyun rengi sarıya dönüşmüştür. Bol miktarda köpürme izlenmiştir. Köpük oluşumu ve 

reaksiyon süresi ile akımın volt değerinde düşme tesbit edilmiştir. Reaksiyon süresi sonunda 

ortam pH’sı 8.0 olarak ölçülmüştür. pH:6.5’de 5A akım ve 26 volt akım potansiyelinde yapılan 

deneyde 25 dakika sonunda pH değeri 10’a yükselmiştir. pH:9’da yapılan deneyde 1 saat 

reaksiyon sonunda renkte kararma ve bol miktarda köpürme oluşmuştur. Renk değişimi demir 

iyonlarının çözünmesinden kaynaklanmaktadır. pH:11’de pH:9’a benzer olarak pH’da 

yükselme, renkte kararma ve köpürme meydana gelmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi pH:3, 

pH:6.5, pH:9 ve pH:11’de yapılan elektro kimyasal deney sonucunda KOI değeri 20000 

mg/L’den sırasıyla 9480 mg/L, 8340 mg/L, 8430 mg/L ve 9000 mg/L olarak ölçülmüştür. pH 

değerinin 9 ve üzerinde olması durumunda KOI değeri tekrar artmaya başlamıştır. KOI giderim 

verimleri sırasıyla %52.6, %58.3, %57.85 ve %55 olarak gerçekleşmiştir.Hidrojen peroksit 

konsantrasyonu 3018 mg/’den 407 mg/L(pH=3), 554 mg/L(pH=6.5), 530 mg/L(pH=9) ve 503 

mg/L(pH=11)’ye azalmıştır. Klorür konsantrasyonunda açıklanabilir sistematik bir sonuç elde 

edilememiştir. TOC konsantrasyonu 3061 mg/L ile 2166 mg/L arasında değişmektedir. 

İletkenlik pH=3’de azalmıştır. Bunun aksine pH=6.5 ve daha üzt değerlerde iletkenlik artmıştır. 

Muhtemel olarak çelik levhanın ayrışması sonucunda iyon konsantrasyonunun artmasından 

kaynaklanmaktadır. Elektro kimyasal oksidasyon sonucunda sülfat konsantrasyonlaro 7161-

10270 mg/L arasında değişmektedir.  

 

Tablo 1. Farklı pH’da  1.0 saat elektro kimyasal oksidasyon sonucunda kirlilik parametrelerinin 

değişimi(5A, 26V, 3 elektrokimyasal oksidasyon) 

 ANA 

HAVUZ 

EKO(pH=3) EKO(pH=6.5) EKO(pH=9) EKO(pH=11) 

KOİ >20000 9480 8340 8430 9000 

H2O2 3018 407 554 530 503 

KLÖRÜR 5708 10842 7279 9474 5585 

TOC 2166 2771 3061 2984 2981 

İLETKENLİK 12,62 mS 10,50 mS 18,64 mS 14,30 mS 14,72 

SÜLFAT 10455 7161 7716 10053 10270 
EKO: Elektrokimyasal Oksidasyon 
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Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) FeSO4+Elektro Kimyasal Oksidasyon sonucu 

Çalışma Bulguları 

Ana havuzdan(Dengeleme Tankı) alınan numunelerde peroksit giderimi için ilk olarak 

numunelerin pH’sı 4’e ayarlanarak ATEZ enzimi eklenerek peroksit giderimi 

gerçekleştirilmiştir. İkinci işlem olarak numuneler 30 dk karıştırılmış ve herbir behere 40’ar ml 

(%X) FeSO+ eklenerek 40 dk yavaş karıştırılmıştır(40 dev/dak, pH=6-7). pH=7’ye getirildikten 

sonra çamur filtrelenerek sudan ayrılmış ve elde edilen berrak suda Elektrokimyasal 

Oksidasyon işlemi gerçekleşmiştir. Elektrokimyasal oksidasyonda  numuneler sırasıyla pH=2, 

pH=4, pH=6 ve pH=11’e getirilerek bir saat 5A ve 20V’da elektrokimyasal oksidasyon işlemi 

uygulanmıştır. Bu deney serisinde de paslanmaz çelik elektrodlar kullanılmıştır. Dengeleme 

tankından alınan numunede KOI, Sülfat, hidrojen peroksit ve TOC konsantrasyonları sırasıyla 

12240 mg/L, 7814 mg/L, 1843 mg/L ve 2801 mg/L ölçülmüştür. Ana dengeleme havuzundan 

alınan örnekler pH=6-7 aralığına getirilerek FeSO4 eklenmiştir. Bu işlem sonucunda KOI 

12240 mg/L’den 7530 mg/L’ye azalmıştır. Sülfat konsantrasyonu ortama sülfat eklenmesi 

nedeniyle yükselmiştir. Peroksit konsantrasonunu 533 mg/L’ye azalmıştır. TOC 

konsantrasyonu 2801 mg/L’den 2556 mg/L’ye azalmılmıştır. Kimyasal arıtma üst sıvısında 

yapılan elektrokimyasal oksidasyon sonucunda  KOI konsantrasyonu 12240 mg/L’den 4560 

mg/L(pH=2), 7350 mg/L(pH=4), 5620 mg/L(pH=6) ve 8140 mg/L(pH=11)’ye azalmıştır. En 

iyi KOI giderim verimi pH=2’de gerçekleşmiştir. pH ayarlamak için sülfürik asit kullanımı 

nedeniyle sülfat konsantrasyonları değişiklik göstermektedir. Elektrokimyasal oksidasyonda 

sülfat giderimi gerçekleşmemektedir. Elektrokimyasal oksidasyon prosesi sonucunda tüm pH 

değerlerinde Klorür konsantrasyonu 6289-10909 mg/L arasında değişmektedir.  TOC 

gideriminde pH=2, pH=4, pH=6 ve pH=11’de giderim verimleri sırasıyla %46, %12, %22 ve 

%46 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek TOC giderimi pH:2 ve pH:11’de gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 2. Elektrokimyasal oksidasyonda  numuneler sırasıyla pH=2, pH=4, pH=6 ve pH=11’e 

getirilerek bir saat 5A ve 20V’da elektrokimyasal oksidasyon işlemi  sonucunda kirlilik 

parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz Ana havuz 

+ FeSO4 

EKO(pH=2) EKO(pH=4)  EKO(pH=6) EKO(pH=11) 

KOİ  12240 7530 4560 7350 5620 8140 

Sülfat 7814 13642 21009 11433 10205 - 

KLÖRÜR 10626 - 9664 10909 8521 6289 

H2O2 1843 533 1927 405 505 1402 

TOC 2801 2556 1372 2251 1989 1383 
EKO: Elektrokimyasal Oksidasyon 
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Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) kireç +Elektro Kimyasal Oksidasyon sonucu 

Çalışması Bulguları 

Bu seri deneyde ana havuzdan alınan atıksular 500 ml beherlere konuldu ve pH değerleri 7’ye 

ayarlanarak çökelmeleri sağlandı. Üst çökelti suları alınarak  pH değerleri sırasıyla 3, 5, 7 ve 

11’e ayarlanarak elektrokimyasal oksidasyon  işlemi uygulandı. Elektrokimyasal oksidasyon 

süresi bir saat dir. Deneyler 5A ve 10 V akımda paslanmaz çelik elektrot kullanılarak manyetik 

karıştırıcılı bir sistemde yapılmıştır.  Reaksiyon süresinin ilk 5 dk sonunda pH’da yükselme ve 

sistemde köpürme meydana gelmiştir. Bir saat reaksiyon sonunda KOI,sülfat, klorür, H2O2 ve 

TOC konsantrasyonları sırasıyla 14260 mg/L, 8955 mg/L, 11225 mg/L, %0.00417 ve 3125 

mg/L ölçülmüştür. pH=5’de bir saat elektrokimyasal oksidasyon sonucunda sırasıyla KOI, 

sülfat, %H2O2,klorür ve TOC değerleri 11950 mg/L,9379 mg/L, %0.00479, 8072 mg/l ve 2751 

mg/L bulunmuştur. pH=7’de yapılan çalışmada pH’da yükselma ve bol köpürme 

gerçekleşmiştir. Bir saat reaksiyon sonunda KOI değeri 11380 mg/L’ye azalmıştır.Hidrojen 

peroksit konsantrasyonu %0.00355 ölçülmüştir. Sülfat, klorür ve TOC değerleri 7346 

mg/L,9902 mg/L ve 2722 mg/L’ye azalmıştır. pH=11’de pH=7’ye benzer olarak pH’da 

yükselme ve bol köpük oluşumu gözlemlenmiştir. Ölçülen tüm kirlilik parametreleri diğer 

pH’da bulunan değerlerden daha yüksek bulunmuştur. Gerçek üretim ve yaşamdaki farklı atık 

su türleri nedeniyle pH aralığı nispeten geniştir. Zhu ve diğerleri, •OH'nin pH'a karşı son derece 

yüksek hassasiyet gösterdiğini tespit etmişlerdir(Zhu ve diğ., 2018). 

 

Tablo 3. Kireç ile çöktürme sonrası Elektrokimyasal oksidasyonda  numuneler sırasıyla pH=3, pH=5, 

pH=7 ve pH=11’e getirilerek bir saat 5A ve 10V’da elektrokimyasal oksidasyon işlemi  sonucunda 

kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz Ana havuz 

+ kireç 

EKO(pH=3) EKO(pH=5)  EKO(pH=7) EKO(pH=11) 

KOİ  12900  14260 11950 11380 16420 

Sülfat --  8955 9379 7346 9183 

KLÖRÜR --  11225 8072 9902 19780 

H2O2(%) --  0.00417 0.00479 0.00355 0.00737 

TOC 3125  3125 2751 2722 3009 
EKO: Elektrokimyasal Oksidasyon 

 

Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) kireç+FeSO4+Elektro Kimyasal Oksidasyon 

sonucu Çalışması Bulguları 

Ana havuzdan alınan numunelere enzim eklenerek içeriğinde bulunan serbest peroksitler yok 

edildikten sonra kireç eklendi ve pH 11’e getirildi. Daha sonra FeSO4 eklenerek pH dengelendi 

ve 1 saat karıştırıldı. Çökelme işlemi sonucunda beherlerin üst berrak suları toplanarak Elektro  
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Kimyasal Oksidasyon işlemi uygulanmıştır. Elektrokimyasal oksidasyon işleminde  pH değeri 

3.0, 5.0 ve 7.0 çalışılmıştır. pH=3’de 500 ml numune 1 saat boyunca elektro kimyasal 

oksidasyon işlemi uygulanmıştır. Bu işlem esnasında pH’da yükselme, bol miktarda köpürme 

ve renkte koyulaşma gözlemlenmiştir.  Bir saat reaksiyon sonunda atık suda mevcut kirlilik 

parametreleri değişimi sırasıyla KOI=6470 mg/L, Sülfat=13520 mg/L, Klorür=14933 mg/L ve 

H2O2=%0.00595 değerine azalmıştır. pH=5’de 500 ml numune 1 saat boyunca 5A ve 15V 

akım değerlerinde çıkış KOI=6210 mg/L, sülfat=6150 mg/L, Klorür=3568 mg/L ve 

H2O2=%0.00565 değerine düşmüştür. pH=7, 5A ve 15V akım değerlerinde 1 saat reaksiyon 

sonucunda  KOI=8670 mg/L, Sülfat=12626 mg/L, Klorür=15166 mg/L ve H2O2=%0.00486 

olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4.Kireç ve FeSO4 ile çöktürme sonrası Elektrokimyasal oksidasyonda  numuneler sırasıyla 

pH=3, pH=5 ve pH=7’ye getirilerek bir saat 5A ve 15V’da elektrokimyasal oksidasyon işlemi  

sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz EKO(pH=3) EKO(pH=5)  EKO(pH=7) 

KOİ  12240 6470 6210 8670 

Sülfat 7814 13520 6150 12626 

KLÖRÜR 10626 14933 3568 15166 

H2O2(%) 1843 0.00595 0.00565 0.00486 

TOC 2801 --   
EKO:Elektrokimyasal Oksidasyon 

 

 Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) Hipoklorit+Elektro Kimyasal Oksidasyon 

+Evaporasyon Çalışması Bulguları 

Ana dengeleme havuzundan alınan 500 ml lik numuneye 2 ml enzim eklenerek hidrojen 

peroksit giderilmiştir. Peroksidi giderilen atıksu içerisine 20 ml Hipoklorit eklenerek bağlı 

peroksit de giderilmiştir. Ortama hipoklorit eklendikten sonra atık su da kirlilik 

parametrelerinin değişimi sırasıyla KOI=20000 mg/l’den 17000 mg/l’ye, sülfat konsantrasyonu 

12346 mg/l’den 10031 mg/l’ye, hidrojen peroksit konsantrasyonu %6’dan %0.6’ya, klorür 

konsantrasyonu 23588 mg/l’den 22303 mg/l’ye  azalmıştır. Ortama klor eklenmesi nedeniyle 

serbest klor konsantrasyonunda artış görülmüştür. Sonrasında paslanmaz çelik elektrotlar ile 

pH 5-6 arasında 1 A ve 6 V akım şiddetinde Elektro kimyasal oksidasyon işlemi uygulanmıştır. 

Hipoklorit+elektro kimyasal oksidasyonun 3.saatinde alınan numunelerde KOI=17120 

mg/l’den 7830 mg/l’ye azalmıştır. Sülfat konsantrasyonu 13531 mg/L bulunmuştur. Sırasıyla 

%H2O2, klorür ve serbest klor konsantrasyonları %0.15, 21375 mg/l, 0.96 mg/l ölçülmüştür.   
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Kirlilik parametrelerinin daha fazla giderimi amacıyla evaporasyon işlemide uygulanmıştır. 

Hipoklorit+elektrokimyasal oksidasyon+evaporasyon işlemleri sonucunda KOI,sülfat, %H2O2, 

klorür ve serbest klor değerleri sırasıyla 5600 mg/l, 0 mg/l, %0.07, 292 mg/l, serbest klor 0.09 

olarak bulunmuştur. 

 

Tablo 5.  Hipoklorit ile oksidasyon, Hipoklorit+Elektrokimyasal Oksidasyon, Hipoklorit 

+Elektrokimyasal Oksidasyon+Evaporasyon işlemi 3saat 1A ve 6V’da elektrokimyasal oksidasyon 

işlemi  sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz ANA HAVUZ + 

HİPO 

ANA HAVUZ + 

HİPO + EKO (3 

saat) 

ANA HAVUZ + 

HİPO + EKO+ EVA 

KOİ  >20000 17120 7830 5600 

Sülfat 12346 10031 13531 0 

KLÖRÜR %6 %0.6 %0.15 %0.07 

TOC 23588 22303 21375 292 

H2O2(%) 1.74 3.64 0.96 0.09 

 

Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) 50 mlEvaporasyon+FeSO4+50 ml Ferrat52154 

Çalışması Bulguları 

Ana Havuz’a gelen atık sulardan  500 ml numune alınarak 90 0C de 3 saat evaporasyon işlemi 

uygulandı , TBA (TER-BÜTİL ALKOL) ün ortamdan uzaklaşıp uzaklaşmadığına  GC-MS ile 

kontrol edildi. Daha sonra evaporasyondan alınan numuneye 50 ml FeSO4 eklenerek 1 saat 155 

rpm de karıştırıldı. pH: 11’de çökeltim uygulandıktan sonra süzdürülen numuneye 50 ml 9.5 

pH’lı Ferrate çözeltisinden eklendi ve 4 saat karıştırıldı. Bu deney sonuçları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Evaporasyon işlemi sonunda KOI=9690 mg/L, Sülfat=60 mg/l, Klorür=318 mg/l, 

Serbest Klor=0.20 mg/l ve hidrojen peroksit %0.052457. Evaporasyon+ 50 ml FeSO4(pH=11) 

yapılan deneyde KOI=8030 mg/l, sülfat=60 mg/l, Klorür=6108 mg/l, %H2O2=0.05162 ve 

Serbest Klor=0.23 mg/l ölçülmüştür.  Evaporasyon sonrasında numuneye 50 ml FeSO4 ve 50 

ml Ferrate eklendiğinde  KOI=7660 mg/l, sülfat=86 mg/l, Klorür=6191 mg/l, Serbest 

Klor=0.17 mg/l ve %H2O2=0.017163 bulunmuştur. KOI giderimi en yüksek verimde 

evaporasyon+50 ml FeSO4+50 ml (FeO4)-2  reaksiyonları sonucunda gerçekleşmiştir. Peroksit 

konsantrasyonu tüm reaksiyon işlemleri sonucunda azalmıştır. Klorür ve sülfat gideriminde 

farklı giderim verimleri ile karşılaşılmıştır. Doğrudan bir gösterge olarak akım yoğunluğu, 

elektrokimyasal oksidasyon prosesinde bozunma etkisinin en etkili parametresi olarak kabul 

edilir. Mevcut kontrol aralığında, akım yoğunluğu arttıkça •OH ve diğer yüksek reaktif 

grupların üretim hızı artar(Li ve diğ.,2020). 
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Tablo 6.  Evaporasyon, Evaporasyon+50 ml FeSO4, Evaporasyon+FeSO4+50 ml (FeO4)
-2 reaksiyon 

sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz ANA HAVUZ 

+EVAPORASYON 

(pH=2.40) 

ANA HAVUZ + 

EVA+50 ml 

FeSO4 (pH=11)  

ANA HAVUZ + 

EVA+50 ml 

FeSO4+ 50 ml 

(FeO4)
- (pH=7) 

KOİ  15260 9690 8030 7660 

KLÖRÜR 1313 318 6108 6191 

H2O2(%) 0.058596 0.052457 0.05162 0.017163 

Serbest Klor 0.37 0.20 0.23 0.17 

 

Atıksu Numunesinde(DengelemeTankı) Persülfat, Elektro Kimyasal Oksidasyon(4 

Amper, 3 cm levha aralığı+ 2 saat oksidasyon) Çalışması Bulguları 

Ana havuz numunesinden 500 ml bir behere aktarıldıktan sonra 5 gr persülfat eklendi ve elektro 

kimyasal oksidasyon işlemine başlandı, elektro kimyasal oksidasyonda sıcaklığın artması ve 

persülfatın aktivasyon sıcaklığı dikkate alınarak 70 oC de numune alınıp değerlendirme 

yapılmıştır. Bu seri deneyde KOI, Sülfat ve %H2O2 ölçümleri yapılmıştır. Persülfat ile yapılan 

oksidasyon sonucunda KOI değerinde bir değişim elde edilememiştir. Sülfat konsantrasyonu 

15803 mg/l ölçülmüştür. Persülfat+Elektrokimyasal oksidasyon sonucunda, bir saat sonunda 

KOI konsantrasyonu 13300 mg/l’ye azalmıştır. İki saat reaksiyon sonunda KOI konsantrasyonu 

8560 mg/l’ye azalmıştır.  Sülfat konsantrasyonu 17607 ve 16757 mg/l bulunmuştur. H2O2 

konsantrasyonu persülfat ve elektrokimyasal oksidasyon sonucunda azalmıştır. %H2O2 

konsantrasyonu %0.018-0.060 arasında değişmektedir. Kirleticilerin gideriminde en yüksek 

verim Persülfat+Elektrokimyasal Oksidasyon sonucunda gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 7. Persülfat Persülfat +Elektrokimyasal oksidasyon(4A,1.0-2.0 saat, levha aralığı 3.0 cm) ve 

Persülfat +Elektrokimyasal Oksidasyon reaksiyon sonucunda kirlilik parametrelerinin değişimi. 

 Ana havuz ANA HAVUZ + 

PERSÜLFAT 

ANA HAVUZ + 

PERSÜLFAT+EKO 

(1 saat) 

ANA HAVUZ + 

PERSÜLFAT+EKO 

(2 saat) 

KOİ  >20000 >20000 13300 8560 

Sülfat 11248 15803 17607 16757 

H2O2(%) 0.82 0.018 0.060 0.028 
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ÖZET 

Ürün kayıplarının yaklaşık %15-18'i zararlılardan,  %34’ü yabancı otlardan ve %16 

mikrobiyalhastalıklardan olmaktadır. Fungal patojenlerin verimde meydana getirdiği kayıplar 

ise yaklaşık %70-80’lere ulaşmaktadır. Mevcut kullanılan bitki hastalıklarıyla mücadele 

yöntemlerinin çoğu insanlara ve çevreye potansiyel olarak zararlı olan toksik pestisitlerden 

oluşmaktadır. Nanoteknoloji, pestisitlerin toksik etkilerini azaltmak, raf ömrünü iyileştirmek ve 

suda az çözünen pestisitlerin çözünürlüğünü artırmak gibi çevreye olumlu etkileri olan bazı 

avantajlar sunmaktadır. Bitki hastalıkları ile mücadelede nanoparçacıkların kullanımı, hem 

koruyucu olarak hareket eden tek başına nanoparçacıklar olarak, hem de fungisitlerin 

nanotaşıyıcı olarak kullanımı şeklindedir. Nanoparçacıkların kullanımıyla ilgili birçok 

potansiyel avantajların bulunmasına rağmen, tarımsal uygulamalarda pek çok nanoparçacık 

bazlı ürünün hala ticarileştirilmemiş olmasından kaynaklı sorunlar bulunmaktadır. Birçok 

endüsti kolunda kullanılmakta olan nanoteknoloji tarımsal uygulamalar dışında diğer kollarda 

hızla ilerlerken, tarımsal uygulamalarda bu ilerlemeye yeterli düzeyde olmamaktadır. Bunun 

için de araştırmanın temel sorularını anlamak ve bilimsel boşlukları ele alarak rasyonel bir 

şekilde çözüm üretmek ve ticari nano ürünlerin gelişimini kolaylaştırmak önem kazanmaktadır. 

 

 Anahtar kelimeler: Bitki hastalıkları, mücadele, nanoteknoloji 
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NANOTECHNOLOGY APPLICATIONS IN CONTROLLING PLANT DISEASES 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Approximately 15-18% of crop losses are from pests, 34% from weeds and 16% from microbial 

diseases. Yield losses caused by fungal pathogens reach approximately 70-80%. Most of the 

currently used plant disease control methods consist of toxic pesticides that are potentially 

harmful to humans and the environment. Nanotechnology offers some advantages that have 

positive effects on the environment, such as reducing the toxic effects of pesticides, improving 

shelf life and increasing the solubility of poorly soluble pesticides in water. The use of 

nanoparticles in the control against plant diseases is both as single nanoparticles acting as 

preservatives and as nanocarriers of fungicides. Although there are many potential advantages 

associated with the use of nanoparticles, there are problems in agricultural applications due to 

the fact that many nanoparticle-based products are still not commercialized. While 

nanotechnology, which is used in many branches of industry, advances rapidly in other 

branches except agricultural applications, it is not sufficient for this progress in agricultural 

applications. For this, it is important to understand the basic questions of the research and to 

find solutions in a rational way by addressing scientific gaps and to facilitate the development 

of commercial nano-products. 

 

 Keywords: Plant diseases, control, nanotechnology 
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GİRİŞ 

Bitkilerde hastalık yapan patojenler ve zararlılar, yılda yaklaşık %20-40 arasında üretimde 

kayıplara neden olmaktadırlar (Flood, 2010). Bu etkenlerle mücadele büyük ölçüde pestisit 

kullanımına dayanmaktadır. Pestisitin hızlı, etkili ve kolay kullanımı gibi avantajları ile birlikte 

hedef olmayan organizmalara erişimi, direnç gelişimi gibi birçok da zararlı etkileri 

bulunmaktadır (Stephenson, 2003). Uygulanan pestisitlerin %90'ının uygulama sırasında veya 

sonrasında kaybolduğu da bilinmektedir (Stephenson, 2003; Ghormade ve ark., 2011). Bunun 

yanı sıra toprak ve suda meydana getirdiği çevre kirliliği ve kalıntı problemi de azımsanamaz 

ölçüde olan faktörlerdendir. Bu nedenlerden yola çıkarak çevreye daha az zararlı, düşük 

maliyetli ve yüksek performanslı pestisitler geliştirmek için bir gereksinim meydana gelmiştir. 

Nanoteknoloji fikri de burada konu olan sorunlardan yola çıkılarak tarım ürünlerinin 

geliştirilmesine sebep olmuştur. 

Nanoteknoloji, yapının, cihazın ve sistemin tasarımı, karakterizasyonu, üretimi ve 

uygulamasını nano ölçekte şekil ve boyutunu kontrol ederek yapan (British Standard 

İnstitution, 2005), 100 nm’den küçük materyallerle ilgilenen, 10-9 m’ye tekabül eden bir bilim 

olarak adlandırılmaktadır. Nanoteknoloji, içinde bulunduğumuz çağda altıncı devrim 

niteliğindeki teknoloji olarak adlandırılmakta (Mousavi ve Rezaei, 2011) olup tıp ve 

farmakolojide gibi diğer alanlarda büyük ölçüde ilerlemiş olmasına rağmen tarımda hala 

istenilen ilgiyi görememektedir (Sinha ve Ghosh, 2017; Balaure ve ark., 2017). Nanoteknolojik 

araştırmalar tohum çimlenmesi, su yönetimi, bitki hormonu dağıtımı, hedef gen transferi, 

nanobarkodlama, nanosensörler ve tarımsal kimyasalların kontrollü salınımında kullanılmak 

üzere devam etmekte olup (Hayles ve ark., 2017), tarımsal üretim ve ürün kalitesi için oldukça 

çok önem taşımaktadır (Roberts, 2009). 

Nanopartiküllerin tarımda; süspansiyonda nanopartiküllerin daha yüksek çözünürlüğünün 

olması, nanopartiküllerin daha yüksek yüzey alanı ve partikül boyutunun olması ile tohum 

katlarının ve ardından ortaya çıkan köklerin penetrasyonunu kolaylaştırması, tohum 

moleküllerinin daha iyi biyokullanımını sağlaması (Dehner ve ark., 2011) gibi çeşitli olumlu 

etkileri de bulunmaktadır. 

Tarımsal nanoteknoloji geliştikçe, bitki hastalıkları ile mücadelede yeni nesil pestisit ve diğer 

aktif maddeleri sağlama potansiyeli büyük oranda artış göstermekle birlikte daha çok ilgi odağı 

haline de gelecektir. 
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Nanoparçacıkların kullanımı bitkileri korumak için iki farklı mekanizma şeklinde 

gerçekleşebilmektedir: 

(a) bitki koruma sağlayan nanopartiküller veya 

(b) çift sarmallı RNA (dsRNA) gibi mevcut pestisitler veya diğer aktif maddeler için taşıyıcılar 

olan nanopartiküller ve sprey uygulaması ile tohumlar, yaprak dokusu veya kökler üzerine 

ıslatma yoluyla uygulanabilmektedir. Nanopartiküller; 

(i) geliştirilmiş raf ömrü, 

(ii) suda az çözünür pestisitlerin çözünürlüğünün iyileştirilmesi, 

(iii) azaltılmış toksisite ve 

(iv) hedefe yönelik alımın arttırılmasında taşıyıcı olarak kullanılmaktadır (Hayles ve ark., 

2017). 

 

1. BİTKİ HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE NANOPARTİKÜL TÜRLERİ 

Araştırıcılar bitki patojenlerinin mücadelesinde nanopartiküllerin kullanımında; farklı 

metallerden, pestisitlerden ve gelişimi teşvik eden nanopartiküller geliştirerek özellikle fungus, 

bakteri ve çiçekli bitki paraziti ile ilgili bitki hastalıklarla mücadele açısından oldukça iyi 

sonuçlar da elde etmişlerdir. 

Nanopartiküller koruyucu ve taşıyıcı nanopartiküller olmak üzere 2 kısımda 

sınıflandırılabilmektedir. 

1.1. Koruyucu Nanopartiküller 

Nanopartiküller, 10 ila 100 nanometre (nm) arasında değişen materyaller olup benzerlerinden 

farklı olacak şekilde benzersiz kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerle dizayn 

edilebilmektedir (Yand ve ark., 2008). 

Nanopartiküller, funguslar, bakteriler, virüsler ve böceklerle mücadelede bitki tohumlarına, 

köklerine veya yapraklarına doğrudan uygulanabilmektedir. Bakır, gümüş, çinko oksit ve 

titanyum dioksit gibi metal nanopartiküllerin antiviral özellikleri bilinmekle birlikte diğer ve 

antifungal ve antibakteriyel özellikleri de araştırılmıştır (Kah ve Hofmann, 2014; Kim ve ark., 

2018).  

Gümüş nanopartikülleri; Gümüş hem iyonik hem de nanopartikül formlarında antimikrobiyal 

aktiviteye sahip, enzim inaktivasyonu sayesinde özellikle tek hücreli mikroorganizmalarda 

güçlü antimikrobiyal etkisinin olduğu bilinmektedir (Kim ve ark., 1998). Gümüş ayrıca çok iyi 

bir bitki gelişme uyarıcısıdır (Sharon ve ark., 2010). Nano gümüş kolloidlerin fungusları 

önleme potansiyelleri araştırılmış ve gümüş nanopartiküllerin farklı konsantrasyonlarının,  
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Rhizoctonia solani, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, 

Macrophomina phaseolina ve Curvularia lunata gibi fungal hastalık etmenlerini engelleyici 

etkisi olduğu tespit edilmiştir (Krishnaraj ve ark., 2012). Jo ve ark., 2009 yılında tahıllarda 

fungal patojen olan  Bipolaris sorokiniana ve Magnaporthe grisea’nın kontrolü için yapmış 

oldukları in vitro çalışmalarında, hem iyonik hem de nanopartikül formlarındaki gümüşün, her 

iki patojenin de koloni gelişimini  engelledikleri, ancak M. grisea'nın gümüş uygulamasına 

nispeten daha duyarlı olduğunu göstermiştir. Alternaria alternata tarafından hücre dışı olarak 

sentezlenen gümüş nano partiküllerin Candida albicans, Phoma glomerata ve Trichoderma sp.’ 

ye karşı, fluconazole fungisitinin antifungal etkisini önemli miktarda artırdığı tespit edilmiştir 

(Gajbhiye ve ark., 2009). Fasulye yapraklarına gümüş nanopartiküller püskürtüldüğünde hint 

keneviri rozet virüsünü baskıladığı (Jain ve Kothari, 2014), bakla bitkisine uygulanan gümüş 

nanopartiküller ile de fasulye sarı mozaik virüsünü engellediği bildirilmiştir (Elbeshehy ve ark., 

2015). Gümüş nanopartiküller, fungal ve bakteriyel patojenlere karşı mücadelede oldukça iyi 

sonuçlar elde edilmesini sağlamasına karşın bunların üretimine, toksisitesine ya da topraktaki 

etkileşimi ile ilgili bazı sorunlar devam etmektedir (Kah ve Hofmann, 2014). 

Bakır, titanyum dioksit ve altın sıklıkla kullanılan diğer metal nanopartiküller arasında 

bulunmaktadırlar (Şekil 1). Bakır ve titanyum dioksit nanopartikülleri, bitki hastalıkları ile 

mücadeleden çok daha çok gübre olarak daha yaygın kullanılmaktadır. Titanyum dioksit, 

gümüş ve bakır nanopartiküller antimikrobiyal olarak, alüminyum nanopartiküller ise 

insektisidal olarak da kullanımı bulunmaktadır (Kah ve Hofmann, 2014). Ayrıca, gübrelerde 

bulunan titanyum dioksit nanopartikülleri, bakterilere ve virüslere karşı koruma sağlamıştır 

(Sadeghi ve ark., 2017). 

 

 

Şekil 1. İnorganik Nanopartiküllerin Farklı Tipleri (Li ve ark., 2019) 
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Mekanik bir aşındırıcı aracılığıyla yayılmış altın nanopartiküllerin, Arpa sarı mozaik virüsü 

parçacıklarını erittiği ve çözdüğü görülmüştür (Alkubaisi ve ark., 2015). 

Kitosan, parçalanabilirlik, biyouyumluluk, alerjik olmama ve antimikrobiyal aktivite gibi 

uygun biyolojik özellikleri olan hayvanlar ve insanlar için düşük toksisiteye sahip bir başka 

popüler nanopartiküldür (Cota-Arriola  ve ark., 2013). Kitosan nanopartikülleri, bitki dokularını 

yonca, yer fıstığı, patates ve salatalık mozaik virüsünün neden olduğu enfeksiyonlara karşı 

koruyarak viral direnci artırmaktadır (Kochkina ve ark., 1994; Chirkov, 2002). Kitosan 

nanopartikülleri, domateste Fusarium taç ve kök çürüklüğü, bağda Botrytis salkım çürüklüğü 

ve pirinçte Phyricularia grisea (Kashyap ve ark., 2015)’ ya karşı antimikrobiyal özellikler 

gösterirken, bakterilere karşı daha az etki göstermektedirler (Malerba ve Cerana, 2016). 

Fasulyede, Fasulye adi mozaik virüsüne ve tütünde, Tütün mozaik virüsüne ve Tütün nekroz 

virüsüne karşı antiviral etkiler gözlenmiştir (Malerba ve Cerana, 2016) (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. (a) Bitki Korumada Kullanılan Koruyucu Bazı Nanopartiküller (b) Fungisitlerin Çeşitli Aktif Maddeleri 

İçin Taşıyıcı Olan Nanopartiküller (b) Farklı Fungal Patojenleri Hedef Alan Nanopartiküller (d) 

Nanopartiküllerin Bitkiye Koruma Sağlama Potansiyelleri (Kutawa ve ark.,2021) 

 

1.2. Taşıyıcı Nanopartiküller 

Nanopartiküller ayrıca, etkili tarımsal formülasyonlar geliştirmek için aktif molekülleri 

hapsetmek, kapsüllemek, emmek veya bağlamak için pestisitlerin etkisini artıran taşıyıcılar 

olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan, Silika nanopartiküller kontrol  
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edilebilir boyut, şekil ve yapı ile kolayca sentezlenebilmektedir ve bu da onları oldukça 

avantajlı dağıtım araçları haline getirmektedir (Mody  ve ark., 2014). Çoğunlukla gözenek 

benzeri delikleri vardır ve küresel bir şekilde üretilmektedirler. Araştırmalara göre silisyumun 

çeşitli biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı bitki toleransını arttırmak için kullanıldığını 

ve bu nedenle silika nanopartiküllerin zararlılar için tarımsal ürünlerin geliştirilmesi için doğal 

seçim gibi göründüğünü ileri sürülmektedir (Barik ve ark., 2008). 

Kitosan nanopartiküller, hidrofobik olduklarından sulu ortamlarda düşük çözünürlüğe sahip 

olup (Kashyap ve ark., 2015; Li ve ark., 2011), çözünürlüğünü artırmak için de organik ve 

inorganik bir yardımcı polimer ile karıştırılmaktadır (Kashyap ve ark., 2015). Yaprakların ve 

gövdelerin epidermisine sıkı sıkı yapışarak, buraya temas süresini uzatmakta ve biyoaktif 

moleküllerin alımını kolaylaştırmaktadırlar (Malerba ve Cerana, 2016). 

Katı lipid nanopartikülleri emülsiyonlara benzer ve oda sıcaklığında katı olan lipidlerden 

oluşmakta olup organik çözücüler kullanmadan lipofilik aktif molekülleri hapsetmede kolaylık 

sağlamakta (Ekambaram ve ark., 2012) ve bu bileşenlerin kontrollü salınımına yardımcı 

olmaktadır (Ekambaram ve ark., 2012; Borel ve Sabliov, 2014). Fakat zaman zaman depolanan 

aktif madde yapıdan dışarı sızabileceği için bu konu da bir dezavantaj olarak görülmektedir 

(Tamjidi ve ark., 2013). 

Çift katmanlı hidroksitler asidik koşullar altında parçalanmakta olan (Mitter ve ark., 2017),  ara 

katman boşluğunda sıkışmış aktif molekül katmanları ile altıgen tabakalar oluşturan killer 

olarak tanımlanmaktadır (Xu ve ark., 2006) (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Ürün Koruma Sağlamak İçin Koruyucu veya Taşıyıcı Olarak Kullanılan Nanomalzemeler (Worrall ve 

ark.,2018). 
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Silika, kitosan, katı lipid nanopartikülleri ve çift katmanlı hidroksit nanopartikülleri, bitki 

hastalıkları mücadelesinde ortak taşıyıcılar olarak kullanılmıştır. 

Nanotaşıyıcılar, ultraviyole ışığı ve yağmur gibi çevresel baskılar altında dahi nanopestisitlerin 

aktivite ve stabilitesinin etkinliğinin artmasını sağlamakta, uygulama sayısını önemli ölçüde 

azaltmakta ve bu şekilde de toksisiteyi ve maliyetlerini düşürmeyi sağlamaktadır. 

 

2. SONUÇLAR 

Nanoteknoloji, tarımsal üretim ve ürün kalitesi için oldukça önemli olan bitki koruma 

uygulamalarını geliştirerek son yıllarda artış gösteren tarımsal üretim için devrim niteliğinde 

olan bir teknolojidir. Aynı zamanda bitki gelişimini takip etme, bitki koruma uygulamalarını 

iyileştirme ve hastalıkları tespit etme gibi tarımsal problemlerle mücadele edilmesi ve tarım 

sektörünün gelişmesi için çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu konuda şimdiye kadar yapılmış 

olan kısıtlı çalışmalarda bile bitki hastalıkları ile mücadelede nanoteknolojinin potansiyelini 

görmek açısından oldukça yeterlidir. Yapılan çalışmalar nanopartiküllerin doğrudan 

uygulanması ile bitki fungal hastalıkları ve bakterileri önemli derece engellediğini göstermiştir. 

Fakat nanopartiküllerin bitkinin farklı gelişme dönemlerindeki tepkilerinin tam olarak 

anlaşılabilmesi, konukçu patojen fizyolojisi, enfeksiyon süreci, hastalık teşhisi üzerine daha 

fazla bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Aynı zamanda ne kadar çevre dostu ve güvenli bir 

seçenek olarak görülmüş olsa da çevreye salınan nanopartiküllerin toksisitesi nedeniyle, insan 

ve diğer organizmalar için tehdit oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu gerekçe ile 

nanoteknolojik gelişmeler dikkatle izlenmeli sorunlar en aza indirgendiği takdirde diğer bir 

alternatif olarak ele alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Dünya nüfusunun ihtiyacı olan gıda talebini karşılayabilmek için %50 oranında üretimde artışa 

gitmek gerekmektedir. Buzullarının bazı kısımlarının erimesi ile de mevcut su miktarı 

değişiklik göstermiş ve buna bağlı olarak dünyadaki üretim etkilendiğinden bu sorunla 

mücadele etmek gün geçtikçe daha da zorlaşır hale gelmiştir.  Küresel iklim değişikliklerinin 

esas nedeni, atmosferde artan sera gazlarının konsantrasyonudur. Son 50 yılda dünyadaki 

gözlemlere dayanarak iklim değişikliklerinin, demografik, ekonomik, teknolojik ve sosyal 

değişimleri yönlendirilen insan faaliyetleri ile olduğu bilinmektedir. İklim, bitki hastalıklarının 

etkisini ve dağılımını da etkilemektedir. Hastalıkların gelişimini ve yayılımını kontrol eden ana 

faktörlerin sıcaklık, ışık ve su olduğu düşünülecek olursa iklim değişikliği hayatta kalma, 

canlılık, çoğalma hızı, sporlanma, spor çimlenme oranı ve patojenlerin penetrasyonu üzerinde 

de oldukça etkili bir faktör olduğu kabul edilmelidir. Çevresel bu değişimler, patojenlerin 

olumsuz etkileri ile bir araya geldiğinde çok büyük sorunlara neden olabilecektir. Bu çalışmada 

iklim değişikliğinin bitki hastalıkları üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde vurgulanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: İklim değişimleri, bitki hastalık etmenleri, etki mekanizması 
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POTENTIAL EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON PLANT DISEASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In order to meet the food demand of the world population, it is necessary to increase production 

by 50%. With the melting of some parts of the glaciers, the amount of water available has 

changed, and it has become more and more difficult to combat this problem, as production in 

the world is affected accordingly. The main cause of global climate changes is the increasing 

concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Based on the observations in the world 

in the last 50 years, it is known that climate changes are caused by human activities that have 

directed demographic, economic, technological and social changes. Climate also affects the 

impact and distribution of plant diseases. Considering that the main factors controlling the 

development and spread of diseases are temperature, light and water, it should be accepted that 

climate change is a highly effective factor on survival, viability, proliferation rate, sporulation, 

spore germination rate and penetration of pathogens. These environmental changes, when 

combined with the negative effects of pathogens, can cause huge problems. In this study, the 

effects of climate change on plant diseases are emphasized in detail. 

 

Keywords: Climate changes, plant disease agents, mechanism of action 
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GİRİŞ 

Son zamanlarda iklimde meydana gelen sürekli değişikler ile meydana gelen sıcaklık artışı 

birçok biyolojik sistem üzerinde farklılaşmalara neden olmuştur (IPCC 2007). Bunlardan en 

önemli olanı da; ürünlerde potansiyel olarak önemli sorunlara yol açan patojenlerin ve 

zararlıların coğrafi dağılımlarındaki etkileridir (Woods ve ark., 2005; Admassu ve ark., 2008; 

Elphinstone ve Toth, 2008). 

İklim değişikliği etkilerine ait birçok değerlendirmenin odak noktası, büyük ölçüde sıcaklık, 

CO2 ve sudaki değişiklikler ile oluşan potansiyelin, patojenler ve zararlılarla birlikte verim 

üzerinde doğrudan etkilere sebep olmuşlardır (Gregory ve ark., 1999, 2009). 

İklim değişikliğinin etkilerini iyi bir şekilde değerlendirmek için tüm ürün sistemini özellikle 

de topraktaki organizma topluluğunun varlığını hesaba katmak gerekmektedir. Patojenler, 

zararlılar, ortak ve parazitik yaşam topluluklarını içerdiğinden (Newton ve ark., 2010), iklim 

değişikliğinin sonuçlarını tahmin etmek zordur. 

Dünyada artan nüfus, nüfusla birlikte artan gelir, kentleşme ve küreselleşme ile gıda üretim, 

tüketim ve pazarlar, dünya çapında gıda ve tarım sistemlerini değiştirmiştir (Von Braun, 2007). 

İklim değişikliği ile de gıda üretimi ve gıda güvenliği üzerinde ciddi sonuçlar oluşturmaktadır 

(Parry ve ark., 2004). 

Hava, su, toprak kirliliği ve kentleşme gibi antropojenik süreçlerle birlikte meydana gelen iklim 

değişikliği, egzotik türlerin uzun mesafe kat ederek giriş yapmaları gibi faktörlerle birlikte bitki 

hastalıklarını büyük oranda etkilemiştir (Regniere, 2012). 

İklim değişikliği, doğal ve tarımsal ekosistemlerdeki bitkileri etkilediği gibi (Stern, 2007), 

bitkisel ürünleri ve bunların mikrobiyal zararlılarla etkileşimlerini doğrudan doğruya 

etkilemektedirler (Rosenzweig ve ark., 2000) (Şekil 1). 
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Şekil 1. İklim Değişikliği, Toprak Mikroorganizmaları ve Bitki Sağlığı Üzerine Etkileri (French ve ark., 2009) 

 

İklim şartlarının değişikliği sonucu  tüm temel ürünler etkilenirse gıda güvenliği için ciddi 

sorunlar yaşatabilecek (Anderson ve ark., 2004) ve önemli türleri etkilerlerse de peyzajlara 

zarar vererek (Bergot ve ark., 2014) çok önemli bitki hastalık etmenlerinin salgınlarına neden 

olabilecektir (Chakraborty, 2005; Bosch ve ark., 2007). 

Bitki sağlığının, iklim değişikliğinden dolayı ekosistemlerin ve iklimler arasındaki 

uyumsuzlukları ve yoğun hava olayları nedeniyle çoğalan abiyotik strese kadar birçok sebep 

nedeniyle zarar gördüğü bilinmektedir (Sutherst ve ark., 2011). Kuraklığın, esas olarak konukçu 

fizyolojisi üzerindeki dolaylı etkileri nedeniyle de ağaç patojenlerinde de bir artışa neden olması 

beklenmektedir (Desprez- Loustau ve ark., 2006). 

 

1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİTKİ HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Küresel iklimin, bitki popülasyonu, topluluk yapısı ve dinamikleri, mikro evrimsel süreçler 

üzerindeki olası etkileri bitki hastalıkları üzerinde oldukça önem taşımaktadır. Hassas tarım 

sistemlerine hâkim olan monokültürde potansiyel etkilerin belirlenmesi nispeten daha 

mümkündür (IPCC, 1996;  Rosenzweig ve Hillel, 1998). Dünyada birçok ülke gıda arzının 

güvenliğine odaklanarak bazı entegre çalışmalara odaklanmıştır (Rosenzweig ve Parry, 1994; 

Harrison ve ark., 1995).  
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1.1.  Sıcaklığın Etkileri 

Mevcut sıcaklıklardaki değişiklikler, bir salgına sebep olabilecek farklı patojenlerin gelişimini 

artırabilmektedir. İklim değişikliği sıcaklık ve yağış rejimlerindeki değişiklikler nedeniyle de, 

gelişme evresini, gelişme hızını, enfeksiyona neden olan hastalık etmeninin patojenitesini ve 

konukçu bitkinin fizyolojisini ve direncini değiştirebilmektedirler (Charkraborty ve Datta, 

2003). 

Birçok bölgede sıcaklıkla gelişme döneminin arttığına dair kanıtlar bulunmaktadır (Barnett ve 

ark., 2006). Bu etki daha erken ekim ve daha çok ürün çeşidinin yetiştirilmesine olanak tanıması 

ile birlikte beraberinde de artan hastalıklarda artışa sebep olabilecektir (Peltonen-Sainio ve ark., 

2009). 

Yapılan araştırmalara göre güneş ışığının konukçudaki fitoaleksinlerin veya koruyucu 

pigmentlerin birikimi nedeniyle patojenleri etkilediğini göstermektedir. Sıcaklık, Ralstonia 

solanacearum, Acidovorax avenae ve Burkholderia glumae gibi bakteriyel hastalıkların da 

oluşumu üzerinde en önemli etkilere sahip bir faktördür (Kudela, 2009).  

Sıcaklıklar yükseliş gösterdikçe özellikle kış mevsimi sürecinde ve patojenlerin gelişme ve 

çoğalma hızlarında bazı değişiklikler görülebilmektedir (Ladanyi ve Horvath, 2010). Ayrıca, 

vektör kaynaklı hastalıkların görülme sıklıkları, vektörlerin gelişimlerini ve dağılımlarını 

büyük ölçüde etkileyebilmektedir.  

Yapılan çalışmalara göre artan sıcaklıklarla birlikte buğday ve yulaf gibi konukçu bitkilerin pas 

hastalıklarına karşı daha hassas hale geldiği, bazı yem türlerinin de funguslara karşı daha 

dirençli hale geldiği bulunmuştur (Coakley ve ark., 1999). Pek çok patolojik sistem ve özellikle 

tahıl pasları sıcaklıktan oldukça fazla etkilenmektedir (Jones ve Clifford, 1986–2002; Jones, 

2004–2007). Bu etkinin sadece direnç geninden kaynaklanmadığı, bu genlerden bağımsız 

olarak da farklı sıcaklıkların da etkileri olduğu bildirilmiştir (Dyck ve Johnson, 1983; Browder 

ve Eversmeyer, 1986). Bununla birlikte, bu tür örnekler sadece tahıllardaki paslara özgü 

değildir, bu etki daha birçok farklı patojenleri içeren diğer patolojik sistemleri de içermektedir 

(Gregory ve ark., 2009). 

 

1.2.  Sera gazı etkileri 

Artan CO2 seviyeleri hem konukçuyu hem de patojeni çeşitli şekillerde etkileyebilmekte ve 

yeni ırklar yüksek sıcaklık ve CO2 altında hızla gelişebilmektedir (Chakraborty, 2013). 
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CO2 seviyelerindeki artış, bitki biyokütlesinin üretimini teşvik edebilmektedir, böylece 

hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlara karşı rekabetlerde, bunun sonucu oluşan kayıplarda da 

değişiklikler görülmektedir (Chakraborty ve ark., 2002). Bitki biyokütlesindeki bu artış mikro 

iklimi değiştirebilmekte ve dolayısıyla enfeksiyon riskini  de etkileyebilmektedir (Lambers ve 

ark., 2008). Artan bitki yoğunluğu, yaprak yüzeyinin nemlilik süresini artırma ve sıcaklığı 

düzenleme eğiliminde olacağından yaprak patojenlerinin enfeksiyonu daha da mümkün hale 

gelmesi sağlanacaktır (Dalla Pria ve ark., 2006). 

Yüksek CO2 seviyeleri patojenlerin gelişimini doğrudan doğruya etkileyebilir. Örneğin, yüksek 

CO2 konsantrasyonlarında (700 ppm) Colletotrichum gloeosporioides fungusunun, 

appressorium'unun, konidium'unun ve çimlenme tüpünün gelişiminin daha da yavaş olduğu 

görülmüştür (Chakraborty ve ark., 2002). 

CO2 konsantrasyonu artışı ile genellikle hastalık şiddetinde artışlar gözlenirken bu durum bazı 

örneklerde de azalmalar şeklinde kendini belli etmiştir (Chakraborty ve ark., 2000). Bu etki 

patojen gelişimi üzerinde de doğrudan doğruya etki olabilir; örneğin, yüksek CO2 ile 

Stylosanthes scabra'yı enfekte eden Colletotrichum gloeosporioides'in gelişiminde artış 

görülmüştür (Chakraborty ve Datta, 2003). Örneğin; Arabidopsis thaliana, artan stoma 

yoğunluğu ve koruyucu hücre uzunluğu ile ilişkili olarak yüksek CO2 konsantrasyonunun 

etkisiyle Erysiphe cichoracearum'a karşı daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir (Lake ve Wade, 

2009). Çeltikte, yüksek CO2 konsantrasyonu ile daha düşük yaprak silikon içeriğine bağlı 

olarak Magnaporthe oryzae'ye karşı duyarlılığında artış gözlemlenmiştir (Kobayashi ve ark., 

2006). Soya fasulyesinde yüksek CO2, Septoria kahverengi lekesini artırmakla birlikte, 

mildiyölerde de azalmalara neden olmuştur (Eastburn ve ark. 2010). 

Yapılan araştırmalara göre yüksek CO2 konsantrasyonlarında yetişen bitkilerin yaprak ve 

gövdelerinde daha hızlı gelişmeler kaydedilmiş, nemdeki artışla birlikte de patojenlerde de artış 

gözlemlenmiştir. Yüksek CO2 hastalıklı organizmalarının kışlayabileceği ürün kalıntısını 

artırabilecek ve inokulum seviyelerinde artışlarla birlikte daha erken ve daha hızlı hastalık 

salgınlarının çıkışına sebebiyet verecektir. Yüksek CO2 patojen gelişimi esnasında daha fazla 

fungus sporu üretimine neden olabilmekte ve konukçu bitkide patojenlere karşı konukçu 

direncini artırabilen fizyolojik değişikliklere neden olmaktadır (Coakley ve ark., 1999). 
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Ozon’un artışı ile kavaktaki pas enfeksiyonunda 3-5 kat artışa neden olurken, yüksek CO2 

konsantrasyonu ile de azalmıştır. Yüksek CO2, ozonun bitki gelişimi üzerindeki olumsuz 

etkilerini gidermiştir ancak pasın verim üzerindeki olumsuz etkilerini giderememiştir. Bu 

gerekçe ile yetiştiricilikte kolaylıkla seçilebilecek belirli sera gazı tolerans özellikleri net bir 

şekilde bulunmamaktadır (Newton ve ark., 2011). 

 

2. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Normal bir iklimde olduğu gibi, değişen bir iklimde de hastalıklardan kaynaklanan ürün kaybı, 

bitki hastalıklarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen birçok faktör tarafından 

belirlenmektedir. Doğrudan etkiler arasında yüksek CO2 konsantrasyonu ile konukçunun 

fizyolojisi ve morfolojisi değişeceğinden, ışığı, yağışı ve hastalık epidemiyolojisi etkilemede 

bitki örtüsü yapısını ve mikroklimayı değiştirebilecektir. Dolaylı etkiler arasında, UV-B'nin 

etkisi şüpheli iken ozon, bitkileri tek başına bir patojenden daha fazla kayıplar vermeye daha 

yatkın hale getirebilmektedir (Manning ve Tiedemann, 1995). Hastalıklardan kaynaklanan ürün 

kaybının iklim değişimlerinin varlığı ile nasıl değiştirilebileceğine dair kapsamlı bir analiz şu 

anda mevcut bulunmamaktadır.  

Bitki korumada kullanılan çoğu pestisitlerin etkinliği, hâkim olan iklim koşullarına bağlıdır. 

Yağış olaylarının süresi, yoğunluğu ve sıklığı, kimyasal mücadele önlemlerinin etkinliğini de 

etkilemektedir. Fiziksel iklimin biyolojik kontrol ajanları üzerindeki etkilerine ek olarak, 

atmosferik bileşimdeki değişiklikler, filosfer ve rizosfer mikroflorasındaki topluluk yapısını da 

değiştirebilmektedir (Manning ve Tiedemann, 1995; Ayres ve ark., 1996).  

İklim değişikliği, birçok hastalığın sonucunu belirlemek için konukçu-patojen etkileşimini 

değiştirdiğinden iklim değişikliğinin en büyük etkisi, konukçu direncini kullanan yönetim 

stratejileri üzerinde olacaktır. Gelecekte, küresel değişim bitki sağlığı ve yönetimini ciddi 

oranda etkileyeceğinden bitki patolojisinin buradaki rolü, verim ve kalite kaybını minimize 

etmek için iklim değişikliği mevcut iken bitki hastalıklarının tarım sistemlerini nasıl 

etkileyeceğinin bir değerlendirmesini sağlamak gerekmektedir.  
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ÖZET 

Günümüzde, tarımsal ürünlerde kayıplara neden olan zararlılara karşı yaygın olarak kimyasal 

mücadele yöntemi kullanılmaktadır. Ancak, tarımsal ilaçların gelişigüzel kullanım nedeniyle 

ortaya çıkan çevre kirliliği günümüzde maksimum düzeye çıkmıştır. Ayrıca pestisitlerin direnç 

oluşturması ya da çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle, günümüzde 

alternatif mücadele yöntemleri araştırılmaya başlanmıştır. Bitki korumada nanoteknolojinin 

uygulanması, böceklerin mücadelesinde kimyasal pestisit kullanımına alternatif bir yöntem 

olarak umut vaat etmektedir. Nanopartiküller, nanoemülsiyonlar, nanosüspansiyonlar ve 

nanokapsüller, insektisit, repellent, pestisit kullanımı her geçen gün artmakta ve daha geniş 

kullanım alamı bulmaktadır. Nanopestisitlerin düşük konsantrasyonlarda etkinliğinin 

artırılması ile üretimde oldukça fayda sağlayabileceği ve çevredeki kirlilik seviyesini 

azaltabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle nanoteknoloji, tarımda böcek zararlılarına karşı 

doğaya zarar vermeden yeni bir alternatif sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Tarımsal zararlılar, Mücadele, Pestisitler 
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OPPORTUNITIES OF USING NANOTECHNOLOGY IN THE FIGHTING OF 

HARMFUL INSECTS IN AGRICULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Today, chemical control method is widely used against pests that cause losses in agricultural 

products. However, environmental pollution caused by the indiscriminate use of pesticides has 

reached its maximum level today. In addition, due to the resistance of pesticides or their 

negative effects on the environment and human health, alternative control methods have begun 

to be investigated today. The application of nanotechnology in plant protection is promising as 

an alternative method to the use of chemical pesticides in the control of insects. The use of 

nanoparticles, nanoemulsions, nanosuspensions and nanocapsules, insecticide, repellent, 

pesticide is increasing day by day and finds a wider usage area. It is thought that by increasing 

the efficiency of nanopesticides at low concentrations, they can be very beneficial in production 

and reduce the pollution level in the environment. For this reason, it is thought that 

nanotechnology will provide a new alternative to insect pests in agriculture without harming 

the nature. 

 

Keywords: Nanotechnology, Agricultural pests, Control, Pesticides 
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GİRİŞ 

"Nano" kelimesi Yunanca "cüce" anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Daha teknik bir 

ifadeyle, “Nano” kelimesi 10-9 veya bir şeyin milyarda biri anlamına gelmektedir. 

Nanoteknoloji, fizik, kimya, ilaç bilimi, malzeme bilimi, tıp ve tarım gibi birçok bilim alanında 

kullanılmaktadır (Bhattacharyya ve ark., 2008). Nanoteknoloji son on yılda çok büyük bir 

şekilde gelişme kayıt etmekle beraber, çok çeşitli uygulamalarla birçok yenilikçi ürün 

geliştirmesi başarılmıştır. Hedeflenen nanoparçacıklar genellikle olağandışı güç, daha fazla 

kimyasal reaktivite gibi yeni özellikler sergilemekte ve yüksek elektriksel iletkenliğe sahip 

olduğu bildirilmiştir (Chinnamuthu ve Murugesa Boopathi, 2009). 

Pestisitler, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı böceklerin neden olduğu kayıpları en aza 

indirmek için çok eski çağlardan beri tarım ürünlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Ancak 

pestisitlerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı nedeniyle çevre kirliliğine ve insan sağlığına önemli 

zarar verdiği ve sürdürülebilir tarımı tehdit ettiği yadsınamaz bir gerçektir (Mogul ve ark., 

1996). Genel olarak klasik pestisit formülasyonları, aktif madde, dolgu maddesi ve diğer 

bileşenlerin bir araya geldiği karışımlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bileşenler olarak ise, 

solvent maddeler, taşıyıcı maddeler, emülgatör, yayıcı ve yapıştırıcılar ile uygulamada sprey 

uygulamasını kolaylaştıran maddelerdir. Pestisitlerin hedef organizmaya ulaşması toz, 

sürüklenme, yağmur suyu ve sızıntıdan sonra biyolojik hedef alınan organizmaya gerçek 

ulaşımı sadece % 0,1'den azdır (Massinon ve ark., 2017).  Hedef dışı kayıplar, geleneksel 

pestisit formülasyonlarının verimsiz kullanımında çok önemli bir sorun teşkil etmektedir 

(Pandey ve ark., 2016). Pestisitlerin hedef dışı organizmalara ulaşmasının önlenmesi ile hedef 

alınan zararlılarda biyoetkinliği artırdığı gibi çevre kirliliğini ve insan sağlığına olan olumsuz 

etkileri de ortadan kaldırmaktadır.   

Nanoteknoloji, geleneksel pestisitlerle karşılaştırıldığında, nanoteknolojik ürünler 

nanopartiküller biçiminde kullanıldığından, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki daha 

az olmakta ve tarımda böcek zararlılarının kontrolünde farklı alternatifler seçenekler 

sunmaktadır. Bunlar arasında Nanopartiküller, pestisitler, insektisitler, böcek kovucular, 

feromonlar ve gübreler gibi ürünler sayılabilinmektedir (Barik ve ark., 2008). Tarım ürünlerinin 

üretiminde, işlemesinde, depolamasında, paketleme ve nakliyesinin tüm aşamalarında 

nanoteknolojinin kullanımları ve faydaları gün geçtikçe artmaktadır.   
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Nanoteknolojinin tarımda uygulanması Şekil 1’de özetlenmiştir (Duhan ve ark., 2007). 

 

Şekil 1.  Nanoteknolojinin Tarımda Uygulanma Alanları 

 

Nanoteknoloji özellikle yavaş veya kontrollü salınımlı pestisitlerin geliştirilmesi klasik 

pestisitlere göre oldukça avantaj sağladığı bildirilmektedir. Hassas tarımın en önemli 

özelliklerinden biri, pestisitlerin kontrollü dağıtım sistemleri kullanılarak pestisitlerin bitkilere 

verilmesidir. Kontrollü dağıtım tekniklerinin amacı, belirli bir süre boyunca, gerekli ve yeterli 

miktarda etken madde salınımı yapmak,  kayıp ve zararlı etkileri en aza indirerek tam biyolojik 

etki elde etmektir (Shojaei ve ark., 2019). 

Bu çalışmada, tarımda zararlı böceklerin kontrolünde kullanılan geleneksel pestisitler ve 

nanoteknolojinin modern yaklaşımları olarak nanomalzemelerin potansiyeli ele alınmıştır. 

 

1. NANO BAZLI FORMÜLASYONLAR 

Nanoformülasyonların amaçları genellikle diğer klasik pestisit formülasyonlarının ile aynıdır. 

Bunlar kısaca özetlenirse: 

- Az çözünür aktif bileşenin çözünürlüğünün arttırılması 

- Aktif bileşenin istenilen hızda ve düzeyde alınması yada aktif bileşenin erken ayrışmaya 

karşı korunması (Routray ve ark., 2016). 
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Biyopestisit kontrollü salım formülasyonlarında kullanılan nanopartiküller şunlardır 

(Ormanoğlu ve ark 2021): 

Nanopestisitler,  nanotaşıyıcının kimyasal yapısına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılırlar;  

- Polimer bazlı formülasyonlar:  

- Nanoboyutta metaller  

- Metal oksitler,  

- Kil bazlı nanomateryaller,  

- Silika nanopartiküller  

Ayrıca nanopestisitler farklı bağlara sahip yapı ve morfolojilere sahip olabilmektedirler. Bu 

yapılarına göre ise nanopestisitler; 

- Nanopartiküller,  

- Nanokapsüller,  

- Nanoküreler,  

- Miseller,  

- Nanojeller,  

- Nanolifler,  

- Anolipozomlar,  

- Katı lipid nanopartiküller vb. gibi formülastonları bulunmaktadır. (Balaure ve ark., 2017). 

Günümüzde yapılan çalışmalarla, mevcut ticari pestisitlerin dezavantajlarını önlemek için  

- Mikro emülsiyonlar,  

- Nanoemülsiyonlar  

- Nanosüspansiyonlar  

gibi çeşitli nanokapsül pestisit formülasyonları geliştirilmektedir. Nanoteknoloji kullanılarak 

formüle edilen pestisitler, mikrokapsüllemeden çok daha iyi bir potansiyele sahiptir 

(Nuruzzaman ve ark., 2016). 

 

2. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI 

İlk sentetik böcek ilacı olan DDT (diklorodifenil trikoloroetamin) 1873 yılında bir alman bilim 

adamı tarafından formüle edildikten sonra, 1939 yılında İsviçreli kimyacı Paul Mueller 

tarafından pestisit özellikleri belirlenmiştir. Sentetik pestisitlerin geliştirilmesiyle tarımın 

mevcut durumunu oldukçe değişmiş, ancak aynı zamanda da zararlıların ilaçlara karşı direnç 

geliştirlmesi ile yeni proplemlerin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır (Kumar ve ark., 2019).  
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Bu bakımdan düşünüldüğünde, Nanopartiküller, modern tarımın zararlılarla mücadelesinde ve 

kontrolünde oldukça ümitvar sonuçlar vermektedir. Örneğin, Sarımsak yağının Tribolium 

castaneum Herbst Coleoptera: Tenebrionidae) 'a (Un biti) karşı böcek öldürücü aktivitesi, 

polietilen glikol kaplı nanopartiküller tarafından arttırıldığı ve etkili bir şekilde 

kullanılabileceği bildirilmiştir (Yang ve ark., 2009). T. castaneum erginlerine karşı bu 

formülasyon kullanılarak, aktif bileşenlerin nanopartiküllerden yavaş ve sürekli salımı 

nedeniyle biyolojik etkinliğinin yaklaşık %80 oranında olduğu belirlenmiştir (Teodoro ve ark., 

2010).    

Bir diğer uygulamada ise; gümüş nanopartiküller, alüminyum oksit, çinko oksit ve titanyum 

dioksit gibi farklı nanopartiküllerin kullanılarak  pirinç biti Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: 

Curculionidae)'nin kontrolünde önemli rol oynadığı saptanmıştır (Goswami ve ark., 2010). 

Nanoyapılı alüminanın Pirinç biti S. oryzae ve Ekin kanbur biti Rhyzopertha dominica Fab. 

(Coleoptera: Bostrychidae) 'ya karşı böcek öldürücü aktivitesi nedeniyle nanoyapılı alümina ile 

işlenmiş buğdaya 3 gün sürekli maruz kaldıktan sonra S. oryzae ve R. dominica da önemli 

oranda ölüm bildirilmiştir. Dolayısıyla, ticari olarak temin edilebilen insektisitler, inorganik 

nanoyapılı alümina, S. oryzae ve R. dominica zararlılarının kontrolü için ucuz ve güvenilir bir 

alternatif sağlayabildiği tespit edilmiştir. (Teodoro ve ark., 2010). 

Debnath ve ark., 2011 yılında silika nanoparçacıklarının Pirinç biti S. oryzae'ye karşı 

entomotoksisitesini test etmiş ve etkinliğini silika (1.0 µm'den büyük bireysel parçacıklar) ile 

karşılaştırmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda Amorf silika nanopartiküllerin zararlya karşı 

%90'dan fazla etkili olduğu belirlemiş, silika nanopartiküllerin zararlıları kontrol etmede etkili 

oldukça etkili olduğunu  bildirmiştir (Debnath ve ark., 2011).  

Pestisitlerin nano kapsüllenmesi, yavaş ve sürekli salınım nedeniyle kimyasalın bitkilere uygun 

şekilde emilmesini sağlamakta ve normal tarım kimyasallarının aksine uzun süreli ve kalıcı bir 

etkiye sahip olmaktadırlar (Scrinis ve ark., 2007). Sentetik pestisitlerin zararlı çevresel 

etkilerine karşılık hedeflenen zararlılara yönelik etkinliklerinin yüksek olması çok iyi bir 

avantaj olmaktadır. Bu nedenle, zararlı mücadelesinde nanoparçacık tabanlı teknolojilerin 

sınırlarını genişletmek için nanoteknolojinin kullanımıyla çevre ve insan sağlığına dah az etkisi 

bulunan botanik insektisitlere doğru yönelimin olması ve bu yönde araştırmaların genişletilmesi 

gerekmektedir (Massinon ve ark., 2017). 

Bunların harıcinde birçok zararlı böceklere karşı nanopestisitler geliştirilmiş ve dünyanın çeşitli 

ülkelerde uygulamaya verilmiştir. Bitki bazlı nanopestisitlerin listesi Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Zararlı böceklere karşı kullanılan çeşitli bitki bazlı nanopestisitlerin listesi (Deka ve ark., 

2021). 

 

 

3. NANOTEKNOLOJİNİN ZARARLI BÖCEK YÖNETİMİNDE UYGULANMASI 

Nano bazlı pestisit formülasyonunun tarımda kullanımı sonucu ümitvar sonuçların alınması bu 

alanda gelişmelerin yolunu açmıştır. Bunun sonucunda Nanoteknoloji, yeni nano bazlı pestisit 

formülasyonları, yani Nanopestisitler geliştirilmesi sonucuna varılmıştır. Nanopestisitler 

emülsiyon, polimer, lipid, seramik, protein ve metaller kullanılarak hazırlanmış pestisitlerdir. 

Nanopestisit hazırlamak için yaygın yöntemlere bakılacak olursa, su içinde yağ emülsiyon 

sistemi (mikroemülsiyon ve nanoemülsiyon) kullanmak ve emülsiyonun öğütme, çözücü 

buharlaştırma, koaservasyon ve çökeltme teknikleri ile organik nanoparçacıklara 

dönüştürülmesi şeklinde olduğu bildirilmiştir (Elek ve ark., 2010). 

Nano-pestisitler, doğrudan nanopartiküller (nano-boyutlu pestisitler) halinde işlenerek veya 

pestisitleri nanotaşıyıcılar ile uygulama sistemlerine yükleyerek de geliştirilebilir.  
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Şekil 2. Nano-Pestisit Formülizasyon Çeşitleri 

 

Nano taşıyıcı sistemlerde, pestisitler şu şekilde yüklenir: nanopartiküllü polimerik kabuk içinde 

kapsülleme, nanopartikül yüzeyi üzerine absorpsiyon, ligandlar vasıtasıyla nanopartikül 

cevherine tutunma veya polimerik matris içinde tutma şeklinde oluşturulmaktadır. 

Nanoemülsiyonlar, nanokapsüller, nanoküreler, nanosüspansiyonlar, katı lipid nanopartiküller, 

mezo gözenekli nanopartiküller ve nanokiller dahil olmak üzere çeşitli nanoformülasyon türleri 

geliştirilmiştir (Şekil 1) (Ao ve ark., 2013). 

Nanoenkapsülasyon, aktif bileşenlere insanlara bulaşmalarında azalma, kontrollü salım, daha 

uzun kalıntı konsantrasyonlar, organik çözücülerin ortadan kaldırılması ve artan etkinlik gibi 

çeşitli istenen özellikler sunan nanoteknolojinin başka bir parçasıdır (Hack ve ark., 2012). 

Nanoenkapsülasyonda, böcek ilacı haşere kontrolü için yavaş ve verimli bir şekilde salınır. 

Kapsülleme formülasyonları, pestisitlerin daha hedefe yönelik hareketi ile maksimum etkiyi 

elde etmek için geleneksel pestisitlere kıyasla dozları azalttığı için haşere yönetiminde 

nanoteknolojinin gelişmesi nedeniyle pestisitlerin uygulanmasında devrim yaptığı 

bilinmektedir. Bu yöntemde çekirdek malzeme (pestisit) kaplanır, yani kapsülleme malzemesi 

veya kabuk ile kapsüllenir ve pestisitin boyutu nano boyuta kadar küçülür (Pandey ve ark., 

2016). 
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SONUÇ 

Nanoteknolojinin tarım alanlarında uygulanması ve faydaları gün geçtikce önemi artmaya 

devam etmektedir. Yakın gelecekte, tarımda zararlı kontrolünde nanoteknolojiden daha fazla 

yararlanılacak bunun için bu konuda araştırmaların daha hızlı bir şekilde devam edeceği 

görülmektedir. Bu araştırmaların merkezinde tarımda kullanılan pestisitlerin çevre dostu olması 

ve insan sağlığına olumsuz etkisinin minimize edileceği çalışmaların olacağı ve sürdürülebilir 

bir tarıma önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Nanoformülasyonlar veya 

nanoenkapsülasyonlar, yüksek hedef seçimi ve akıllı kontrollü salım mekanizması nedeniyle 

geleneksel pestisit formülasyonlarına göre birçok önemli avantajlara sahiptir. Bununla birlikte 

kullanılan gerekli pestisit dozları da minimum düzeyde olmakta ve dolaysıyla da hedef dışı 

organizmalara etkisi oldukça sınırlı kalmaktadır. Böylece hem çevre kirlenmesinin önüne 

geçilmesi hem de hedef zararlıların direnç geliştirmesi hemen hemen imkânsız hale 

gelmektedir. Bunun yanında yapılan bazı çalışmalarda, bazı kontrollü salım 

formülasyonlarının, ticari formülasyona kıyasla daha zararlıları daha fazla kontrol etmesi 

nedeniyle, daha fazla ürün verimi ile toprakta pestisit kalıntılarının tolerans sınırların altında 

olduğunu göstermiştir.  
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ÖZET 

Tarımsal zararlılar, her yıl milyonlarca liralık ürün kayıplarına sebep olmaktadır. Zararlılar 

mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların optimum faydayı sağlaması ve mücadele maliyetinin 

azaltılması için yeni yöntemlerin araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada; İnsansız hava 

araçlarının (İHA) tarımsal mücadelede kullanım olanakları üzerinde durulmuştur. İHA’ların 

hassas sensör yapıları sayesinde biyogüvenlik ve hassas tarım uygulamalarında kullanımı hızla 

büyüyen bir çalışma alanıdır. İnsansız hava araçları tarımda; tarımsal zararlıların izlenmesi, 

önlenmesi ve zararlıların mücadelesinde oldukça önem taşımaktadırlar. Tarımsal zararlıların 

izlenmesi için geleneksel olarak kullanılan uzaktan algılama sistemleri, uzun zaman almaları, 

yüksek maliyetleri ve doğruluk oranlarının düşük olması nedeniyle tarımsal mücadelenin 

ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bununla birlikte, İHA’ların hassas sensörlerle tarımsal 

zararlıların izlemesi ve uzaktan algılanması tarımsal mücadele için bulunmaz fırsatlar 

vermektedir. İHA’ların tam gerçek zamanlı, çabuk, kolay, düşük maliyetli, doğruluk oranlarının 

yüksek ve bol veri avantajlarına sahip olması tarımsal mücadelede yeni avantajlar sunmasına 

olanak tanımakla birlikte, ekonomik zararlılarının kontrolü için bilimsel veri sağlanmasında da 

imkân tanımaktadır.  İnsansız hava araçlarının tarımsal entomoloji alanında kullanımı bu 

çalışmada ele alınmıştır 

 

Anahtar Kelimeler: İHA, Tarımsal Mücadele, Tarımsal zararlı, Tarımsal ilaç 
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AGRICULTURAL CONTROLLING USE OF UNMANNED AIRCRAFT (UAV) IN 

AGRICULTURAL ENTOMOLOGY 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Agricultural pests cause product losses of millions of lira every year. It is necessary to 

investigate new methods in order to provide the optimum benefit of chemical pesticides used 

in pest control and to reduce the cost of control. The possibilities of using unmanned aerial 

vehicles (UAV) in agricultural control are emphasized. The use of UAVs in biosecurity and 

precision agriculture applications, thanks to their sensitive sensor structures, is a rapidly 

growing field of study. Unmanned aerial vehicles in agriculture; They are very important in the 

monitoring, prevention and control of agricultural pests. Remote sensing systems, which are 

traditionally used for monitoring agricultural pests, cannot meet the needs of agricultural 

control due to their long time, high cost and low accuracy. However, the monitoring and remote 

sensing of agricultural pests by UAVs with sensitive sensors provides invaluable opportunities 

for agricultural control. The fact that UAVs have full real-time, fast, easy, low cost, high 

accuracy and abundant data advantages allows them to offer new advantages in agricultural 

control, as well as providing scientific data for the control of economic pests. The use of 

unmanned aerial vehicles in the field of agricultural entomology is discussed in this study. 

 

Keywords: UAV, Agricultural control, Agricultural pest, Agricultural pesticide 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun 2050 yılında kadar yaklaşık 9 - 10 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Bu 

kadar hızlı büyüyen nüfusun gıda talebini karşılamak küresel tarımın karşılaşacağı en büyük 

zorluklardan birisidir. Dünya bu problemin üstesinden gelebilmek için tarımda yenilikçi 

teknolojilerin kullanılması ve var olan geleneksel tarım sistemlerinin günün şartlarına 

uyarlanarak yerel koşullara göre modifikasyon yapılması önerilmektedir (Newcome, 2004). 

Tarımsal faaliyetlerde, sürdürülebilirliği ve çevre korumanın ön plana çıkarılması için bilgi ve 

modern elektronik teknolojisinin tarımsal üretim sistemlerine entegre edilmesi bir zorunluluk 

haline gelmiştir. Verimi artırmak ve aynı zamanda gübre ve pestisit gibi kimyasal 

uygulamalarını en aza indirmek için sürekli ve yüksek çözünürlüklü verilere ihtiyaç 

duyulmaktadır (Yang, 2000).  

Tarlada yetiştirilen kültür bitkilerinin kalitesi ve verim unsurları biyotik ve abiyotik faktörlere 

bağlıdır. Bu faktörlerin bilinesi ürün miktarını ve kalitesini doğrudan etkilemektedir. Geçmişte, 

çiftçiler ürünlerinin üretimi için kendi deneyimlerine güveniyorlardı. Ancak bu deneyim çoğu 

zaman yıllara göre değişim göstermekte ve dolaysıyla da bir stabilite gösterememektedir. 

Bundan dolayı çoğu zaman bu deneyimler çiftçilerin aleyhine dönüşmektedir. Günümüzde, 

üreticilerin ürünlerinin korumalarına yardımcı olan İHA tabanlı teknolojik ve uzaktan algılama 

platformlarına geliştirilmekte ve kullanılmaktadır (Paul, 2003). 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda, İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanılarak Fotogrametri ve 

Uzaktan Algılama (hassas tarım için) gibi en son teknolojileri benimsemiştir. Bu teknolojiler 

sayesinde üreticilere daha fazla ürün, daha yüksek kalite ve en önemlisi de çiftçilerin daha az 

iş yükü ile daha verimli olmaları sağlanmıştır. Bunun yanında insansız hava araçları gübre ve 

pestisit ilaçlamalarında da kullanılabilmektedirler. Genellikle İHA'lar, ürünlerin durumunu ve 

verimliliğini izlemek için sensörler ve kameralar içeren otomatik bir İHA sistemi ile 

geliştirilmiştir  (Schrage, 1999). 

İnsansız hava araçlarına monte edilen Multispektral kamera sayesinde, bölgede bulunan tüm 

tarla yâda bahçeler taranarak ürün durumu izlenebilmektedir. Bununla birlikte kameralarla 

monte edilen insansız hava araçları, zararlı böcekleri ve zararlı böceklerle bulaşık alanları 

belirleyecektir. Böylece İHA'lar ve uzaktan algılama teknikleri, çiftçilerin ürünlerini hastalık 

ve zararlılardan korumak için doğru zamanda uygun önlemleri almalarına yardımcı 

olmaktadırlar. Gelecekte hassas tarım, sensörlerle donatılmış insansız hava araçları, robotik 

cihazlar, yapay zekâlı makinalar ile desteklenen sistemlerine dayanacaktır. 
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1. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ TARIMSAL UYGULAMALARDA KULLANIMI 

 

 

Şekil 1. Çoklu Tarımsal İHA Çeşitleri: Hasat İHA’sı (Nambu, 2016), İlaçlama İHA’sı (Dji mg-1, 2019), 

Konvansiyonel İHA (Dji Matrice 600 Pro., 2019), Haritalama İHA’sı (Corrigan, 2017), Algılama İHA’sı 

(Lillian, 2018) 

 

Tarımda kullanılan İHA’lar son zamanlarda, bitki agronomik özelliklerinin belirlenmesinde, 

bitki hastalık tespitinde, ilaçlama uygulamalarında, ürün verim tahmini, fenolojik gözlemler, 

sulama ve gübreleme programları, ürün haritalama gibi birçok tarımsal faaliyetin alansal 

değişken uygulamalarının yapılması sağlanmaya başlanmıştır (Şekil 1). 

İnsansız hava araçlarının tarımda kullanımı şu şekillerde yapılmaktadır: 

- Haritalama çalışmalarında İHA kullanımı 

- İlaçlama çalışmalarında İHA kullanımı 

- Ekim çalışmalarında İHA Kullanımı 

- Bitki İzlemede İHA Kullanımı 

- Sulamada ve Su Stresi Ölçümünde İHA Kullanımı 

- Yapay Tozlaşmada İHA Kullanımı 

- Bitki Besleme Uygulamalarında İHA Kullanımı 

- Fenotipleme Çalışmalarında İHA Kullanımı 

- Bitki Örtüsü Tahmininde İHA Kullanımı 

- Bitki Sayımında İHA Kullanımı 

- Zararlı Böceklerin İzlenmesinde İHA Kullanımı 

- Rekolte Tahmininde İHA Kullanımı 
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Dünyada ve ülkemizde insansız hava araçları yukarıda belirtildiği gibi tarımın çeşitli 

kademelerinde ve çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Bu çalışmada daha çok “Bitki Koruma 

Alanında İHA kullanımı” üzerinde durulacaktır (Stroppiana, 2015).  

 

2. BİTKİ KORUMA ALANINDA İHA KULLANIMI 

2. 1. Ürün Sağlığını İzlemede İHA kullanımı 

Zararlı böcek istilası için geleneksel olarak yapılan arazi araştırmaları genellikle pahalı ve 

zaman alıcıdır (Hodgson ve ark., 2004; Severson ve ark., 2016; Dara, 2019). Çok geniş tarım 

alanlarında, zararlı böceklerin çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük oluşu veya toprakta ya 

da ağaçların sürgün uçlarında yaşadıklarından bunların tespiti pratik olarak oldukça zor olabilir. 

Ayrıca bazı zararlıların güvenilir örnekleme tekniklerinin olmaması da zararlıların tespitini 

oldukça zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle, İHA tabanlı uzaktan algılama teknolojilerinin tarıma 

uygulanmasının ana itici güçlerinden biri, ürün izlemeyi otomatikleştirerek, teknolojiyi 

üreticiler için maliyeti daha az hale getirerek zararlı için gerekli mücadele zamanının 

kazanılması da oldukça önemli olmaktadır (Carrière ve ark,. 2006; Backoulou ve ark., 2011a; 

Dara, 2019). 

Yerden kumandalı hava araçları ile veya uzaydan yönetilen uydular gibi geleneksel uzaktan 

algılama araçlarıyla yapılan gözlemler ile İHA ile yapılan gözlemler karşılaştırıldığında, İHA 

ile yapılan gözlemlerin birçok avantajının olduğu bildirilmiştir (Mulla, 2013). İHA ile yapılan 

gözlemler, potansiyel olarak yer tabanlı insanlı hava araçları ile yapılan gözlemlere göre daha 

geniş alanların kapsanmasına ve taranmasına imkân verirler. İHA araçları, İnsanlı uçak ve 

uydulara nazaran daha düşük irtifalarda uçabilirler, bu da görüntülerin çözünürlüğünü arttırır 

ve karışık piksellerin sayısını azaltır (hem bitki hem de toprağın yansımasını temsil eden 

pikseller daha ayrıntılıdır). Ayrıca, insanlı uçak ve uydulara göre elde edilmesi ve 

konuşlandırılması daha düşük maliyetlidir ve uydular gibi uzun tekrarlanma süreleri yoktur, bu 

da daha yüksek izleme frekanslarına izin verir (Zhang ve Kovacs, 2012, Mulla, 2013, Matese 

ve ark., 2015, Aasen ve Bolten, 2018). 

2. 1. 1. Hassas Tarımda Uzaktan Algılama 

Uzaktan algılama sistemleri genel olarak, akustik enerji veya elektromanyetik enerji 

(ultraviyole [UV] ışığı, ve kızılötesi ışık dahil) şeklinde çeşitli nesneler tarafından yayılan veya 

yansıtılan enerjinin tespitidir şeklinde olduğu bilinmektedir (Usha ve Singh 2013).  

Uzaktan algılama sistemleri, kültür bitkilerinde olan değişiklikler gözle görülmeden önce bitki 

stresini tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Ekinler için, uzaktan algılama ekipmanı  
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genellikle görünür ışığın veya fotosentetik olarak aktif radyasyonun ve yakın kızılötesi ışığın 

kullanılması esasına dayanır (Nansen 2010).  

Bitkilerde görülen bir böcek istilası, bitkilerin fotosentez yapma yeteneğindeki değişikliklere 

neden olmakta ve buna bağlı olarak bitkide fizyolojik bitki tepkilerini oluşmaktadır. Bu 

tepkimeler bitki yapraklarına yansımakta ve çeşitli değişikliklere yol açmaktadır. Havadan 

uzaktan algılama için, bir drone bir RGB (kırmızı yeşil mavi) sensör, 3 ila 12 geniş spektral 

bantlı multispektral sensör veya yüzlerce dar spektral bantlı hiperspektral sensör ile 

donatılmakta ve bu durum çok yüksek oranda tespit edilmektedir (Yang ve ark. 2009). 

2. 1. 2. Uzaktan Algılama ile Zararlı Böceklerin Tespiti 

İnsanlı hava araçlarından toplanan uzaktan algılama verileri, zararlı böceklerin yönetiminde 

potansiyel kullanımı farklı bir genel bakış sunmuştur  (Everitt ve ark., 2003). İnsanlı hava 

araçları ile yapılan çalışmada, dört farklı üründe (narenciye, pamuk, orman ve meralar) 

zararlıları haritaladılar ve hem tarımsal hem de doğal ortamlarda böcek istilasını tespit etmek 

için hava fotoğraflarının ve video grafitinin kullanılabileceği sonucuna vardılar (Everitt ve ark., 

1994). 

İnsansız hava araçlarının gelişmesiyle birlikte havadan uzaktan algılama verilerinin toplanması 

daha ekonomik ve pratik hale geldi. Tarımda zararlı böcekleri tespit etmek için İHA tabanlı 

uzaktan algılama sistemleri geliştirilmiştir. Yapılan bir çalışmada, sabit bir yüzeye monte 

edilmiş bir multispektral sensör kullanılarak sorgumda, şeker kamışı yaprak biti Melanaphis 

sacchari Zehntner (Hemiptera: Aphididae) uzaktan algılama ile tespit ve takibi yapılmıştır 

(Stanton ve ark., 2017). 

Bir diğer çalışmada ise, patates böceği  Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: 

Chrysomelidae) patatesteki zararı, altı motorlu bir dron olan bir hexacopter üzerine monte 

edilmiş multispektral bir sensör kullanılarak değerlendirilmesi yapılmıştır (Hunt ve ark., 2016). 

Diğer bir çalışmada, beyazsinek Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae), Pis 

kokulu böcekler (Hemiptera: Pentatomidae) ve bazı gece kelebekleri tırtırları (Lepidoptera: 

Noctuidae) drone tabanlı multispektral sensör ve yer tabanlı hiperspektral sensörden 

faydalanılarak tespit ve takibi yapılmıştır (Iost Filho 2019). 

Barbedo (2019), zararlıların, patojenlerin, kuraklığın ve besin eksikliklerinin tespiti dâhil olmak 

üzere çeşitli uygulamalar için drone tabanlı uzaktan algılama çalışmalarının yapılabileceğini 

bildirmiştir. Drone'lar uzaktan algılama çalışmaları için giderek daha fazla kullanılmakta ve 

özellikle daha küçük alanların denetimleri için düşük maliyetlidir olduğu saptanmıştır (Matese 

ve ark., 2015). Teknoloji geliştikçe ve maliyetler azaldıkça, daha büyük alanlarda kullanım için  
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İHA’lar daha rekabetçi hale gelebilirler. Nihayetinde, zararlı böceklerin tespiti için İHA tabanlı 

uzaktan algılamanın kullanılabileceği vurgulanmıştır. 

2. 1. 3. Aynı tarım alanında bulunan farlı zararlıların tespiti 

Tarım alanlarında birden fazla zararlı böcek mevcut olduğunda, daha gelişmiş bir veri 

kalibrasyonu ve analizi yöntemleri gereklidir. Prabhakar ve ark. (2012) aynı konukçu bitki 

üzerindeki farklı zararlıların verdiği hasarın, doğru tespit için çoklu spektral bantların bir 

kombinasyonunu gerektirdiği sonucuna varmıştır. Gerçekten de, buğdayda yapılan bir 

çalışmada, İHA’larda elde edilen yansıma verilerinin iki farklı zararlıyı ayırt etmek için 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

Buğday yaprak bitleri  Schizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae)] veya Rus 

buğday afidi Diuraphis noxia Kurdjumov (Hemiptera: Aphididae)] ile bulaşık bir alanda, diğer 

zararlıların da benzer semptomlara yol açabileceğinden ek saha çalışmalarına ihtiyaç 

duyulacağını belirtmişlerdir (Yang ve ark., 2007). Diğer bir çalışmada ise; buğday yaprak biti, 

Sitobion avenae Fabricius (Hemiptera: Aphididae)] ve bir patojen olan sarı pas, Puccinia 

striiformis bulaşık bir buğday tarlasında zararlı ve hastalık ayrımının doğruluğu %76 oranında 

doğru tahmin edilmiştir (Yuan ve ark., 2014). 

Çeşitli böceklerin zararlılarının varlığını doğru bir şekilde tahmin eden ve aynı zamanda 

böceklerin neden olduğu zararı, diğer zararlı kaynaklarından ayırt eden spektral indeksler, çok 

sayıda böcekler için doğru şekilde yapıldığı bildirilmiştir (Mulla, 2013). 

2. 1. 4. Tarım İlacı Kullanılması 

Tarım alanlarında zararlı böceklerle pestisitlerin değişken oranlarda uygulanması yoluyla 

mücadele edilebilir. Uçaklar, pestisitler için onlarca yıldır kullanılmaktadır. Ancak uçakla 

ilaçlamalarda en büyük problemi kullanılan ilaçların büyük bir miktarı sürüklenerek hedef 

olmayan alanlara taşınmaktadır (Pimentel, 1995; Bird ve ark., 1996). Bu durum karasal ve su 

ekosistemleri ile insan sağlığı için bir ciddi tehdit kaynağı oluşturmaktadır (Damalas, 2015). 

Uçakla ilaçlamada sürüklenmesini belirleyen ana faktörler, damlacık boyutu (nozül tipi ve ürün 

formülasyonundan etkilenir), hava koşulları (örneğin, rüzgar hızı ve yönü) ve uygulama 

yöntemidir (örneğin, ilaçlama yüksekliği) (Hofman ve Solseng, 2001, Al Heidary ve ark., 

2014). Bu nedenle, gelişmiş pestisit uygulama yöntemlerine son derece ihtiyaç duyulmakta  

(Lan ve ark., 2010) ve insektisitlerin hassas uygulamasında İHA'ların kullanımı için potansiyel 

bulunduğu bildirilmektedir (Costa ve ark., 2012; Faiçal ve ark., 2014a,b, 2016). , 2017; Brown 

ve Giles, 2018). 
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İHA'ların tarımda ilaçlama ile ilgili kullanımının en önemli avantajları, ilaçlama kolaylığı, 

operatörün pestisitlere maruz kalmasının azaltılması ve ilaçların sürüklenmesinin potansiyel 

olarak azaltılmasıdır  olarak sayılabilir (Faiçal ve ark., 2014b). Nitekim 1980'lerden bu yana 

tarımda İHA'ların kullanıldığı Japonya'da İHA’lar yaygın olarak pirinç ilaçlamalarında 

kullanılmaktadır. Günümüzde buğday, yulaf ve soya fasulyesi gibi birçok üründe de 

kullanılmaya başlanmış ve kullanılan ürün sayısı artmaya devam ettiği bildirilmiştir (Yamaha, 

2016). 

Mevcut araştırmalar, pestisitlerin uygulanması için dronların geniş çapta benimsenmesini 

sağlamak için geliştirilmiş püskürtme aletlerine odaklanmaktadır (Qin ve ark., 2016; Wang ve 

ark., 2019a; Wang ve ark., 2019b). Hassas izleme ile birlikte, pestisitlerin hassas uygulanması, 

toplam ilaçlama sayısını azaltabilir, pestisit kullanımının azalmasına ve direnç gelişiminin 

azalmasına ve ayrıca doğal düşmanların varlığının artmasına katkıda bulunabilir (Midgarden 

ve ark., 1997). 

2. 1. 5. Doğal Düşman salımları 

Biyolojik mücadele, pestisitlere yada kimyasal mücadeleye alternatif en iyi seçeneklerden 

birisidir. Kaba bir bir tarifle biyolojik mücadele, istenmeyen bir organizmanın popülasyonunun, 

başka bir organizmanın kullanarak zararlı popülasyonunu azaltmak için kullanılmasıdır. 

Biyolojik kontrol organizmaları, parazitoitleri, yırtıcıları, entomopatojenik nematodları, 

mantarları, bakterileri ve virüsleri olarak bulunurlar. Bu organizmalar laboratuvar ortamlarında 

üretilerek çeşitli ticari olarak bulunurlar. İHA, zararlıların kontrolü için doğal düşmanların 

büyük ölçekli sahalarda salınımının yapılabileceği yararlı bir araç olabilir (Van Lenteren ve 

ark., 2018). İHA sayesinde doğal düşmanlar, salınımın yapılacağı alanlara yüksek bir doğruluk 

payı ile dağıtabilirler, bu sayede salınımı yapılan biyokontrol ajanının etkinliğini artırabilir ve 

dağıtım maliyetlerini azaltabilir. Böcek öldürücü funguslar ve nematodlar gibi bazı doğal 

düşmanlar, sprey uygulama ekipmanları ile İHA’larla uygulanacağı bildirilmiştir (Shah ve Pell, 

2003; Shapiro-Ilan ve ark., 2017). Örneğin, dünya çapındaki zararlı olan iki benekli örümcek 

akarının Tetranychus urticae Koch‘nın önemli bir doğal düşmanı olan Phytoseiulus persimilis 

Athias Henriot (Acari: Phytoseiidae), mineral substrat vermikülit ile karıştırılmış şişelerde 

mevcuttur ve önerilen dağıtma yöntemi bireysel bitkiler üzerine serpme şeklinde 

uygulanmaktadır. İHA kullanılarak çok büyük alanlara çok kısa sürede doğal düşman salınımı 

yapılmaktadır (McMurtry ve ark., 1997; Gerson ve Weintraub, 2007; Dara, 2014).  Drone 

monteli dağıtıcıların geliştirilmesi esas olarak iki doğal düşmana odaklanmıştır: Bunlardan  
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birincisi Phytoseiulus persimilis gibi predatör akarlar ve yumurta parazitoidi Trichogramma 

spp (Hymenoptera: Trichogrammatidae) gibi parazitoid türler içindir.  

İki noktalı örümcek zararlısıyla mücadele etmek için çilek gibi ürünlerde dronlar kullanarak 

doğal düşman Phytoseiulus persimilis predatör akarların salınımları gerçekleştirilmiştir   

(Parabug, 2019). Trichogramma spp. parazitoitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika 

Birleşik Devletleri'nde tatlı mısırın önemli bir zararlısı olan Avrupa mısır kurdunun Ostrinia 

nubilalis Hübner (Lepidoptera: Crambidae)] önemli biyokontrol ajanlarıdır (Smith 1996). 

Drone tarafından salınan Trichogramma parazitoitleri, şeker kamışındaki zararlıların kontrolü 

için Çin'de de kullanılmaktadır  (Li ve ark., 2013; Yang ve ark., 2018). 

Diğer doğal düşman türleri de İHA ile uygulanabilir. Örneğin Chrysoperla spp. (Neuroptera: 

Chrysopidae)] ve Orius insidiosus Say (Hemiptera: Anthocoridae)] yaprak bitlerini ve thripsleri 

kontrol etemsi için salımları yapılmaktadır. Ayrıca Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 

(Coleoptera: Coccinellidae) unlu biti Planococcus citri Risso, (Hemiptera: Pseudococcidae) 

kontrol eder (Parabug, 2019). 

İHA tabanlı dağıtıcılar, diğer faydalı böceklerin türleri için de uyarlanama veya yeni 

geliştirilme çalışmaları yapılmaktadır. Doğal düşmanların İHA ile salınmasının birçok 

avantajları bulunmaktadır. İHA ile taşınan doğal düşmanlar nakliye ve dağıtım sırasında zarar 

görmez ve salınım kolay ve hızlı olduğundan biyolojik kontrol ajanları hemen aktif duruma 

geçebilmektedir. Ayrıca, özellikle rüzgârın dağıtım için çok önemli bir faktör olduğu göz önüne 

alındığında, farklı hava koşullarında doğal düşmanları hassas bir şekilde dağıtabilecek donanım 

ve yazılım mekanizmalarının geliştirilmesi ancak İHA ile mümkün görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Tarımda İHA uygulaması öncelikle pestisit uygulamalarına odaklanmaktadır. Püskürtme 

hacminin, damlacık boyutunun, damlacıkların yayılmasının ve nüfuz edilebilirliğin 

optimizasyonu ile pestisitlerin zararlı böcek kontrolünde etkinliği konusunda kapsamlı 

araştırmalar yapılmıştır (Lou ve diğerleri, 2014). Belirtilen optimizasyon parametrelerinin 

çoğu, esas olarak tarımda pestisit kullanımı için uygun olduğu vurgulanmıştır. Ürünlerde 

pestisit uygulanması için İHA araştırmalarının çoğu pirinçte, buğdayda, mısırda, pamukta 

gerçekleştirilmiştir. İlaçlamalar dışında İHA’lar doğal düşman salımlarında, aynı tarım alanında 

bulunan farlı zararlıların tespitinde, uzaktan algılama ile zararlı böceklerin tespitinde, uzaktan 

algılama ile zararlı böceklerin tespitinde, hassas tarım uygulamalarında uzaktan algılama 

uygulamalarında ve ürün sağlığının izlemede İHA’lar başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Özet 

Türkiye’de ve dünyada pamuk en fazla değerlendirilen endüstri bitkileri içersinde yer 

almaktadır. Pamuk, yarattığı katma değer ve istihdam olanakları ile üretici ülkeler arasında 

stratejik bir öneme sahiptir. İşleme açısından çırçır endüstrisinin, lifi ile tekstil endüstrisinin, 

çekirdeği ile yağ ve yem endüstrisinin ve linteriyle kağıt endüstrisinin hammaddesidir. Artan 

dünya nüfusuna paralel olarak dünya pamuk talebi de artmaktadır. Ancak pamuk ürünlerine 

olan talebin artması, pamuk bitkisinin üretim açısından önemini artırmaktadır. Bu nedenle 

pamuk ile ilgili yapılan çalışmalarda gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma 2021 yılında Bingöl 

ve Ege Üniversitelerine ait Biyosistem Mühendisliği ve Tarla bitkilerine ait laboratuarlarda 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada dört farklı pamuk çeşidine (Kayra, Lodos, May 505 ve Özaltın) 

ait tohumların bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Elde edilen verilere gore, incelenen pamuk 

tohumlarının orta ve oval tohum yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. Pamuk tohumların 

ortalama 8.207 mm uzunluk, 4.527 mm genişlik ve 87.144 g bin tane ağırlığına sahip oldukları 

saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsitum,endüstri bitkileri, tohum özellikleri 
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ABSTRACT 

Cotton is among the most evaluated industrial plants in Turkey and in the world. Cotton has a 

strategic importance among producer countries with the added value and employment 

opportunities it creates. In terms of processing, it is the raw material of the gin industry, the 

textile industry with its fiber, the oil and feed industry with its core, and the paper industry with 

its linter. World cotton demand is increasing in parallel with the increasing world population. 

However, the increasing demand for cotton products increases the importance of the cotton 

plant in terms of production. Therefore, studies on cotton are increasing day by day. This study 

was carried out in the laboratories of Biosystem Engineering and Field Crops belonging to 

Bingol and Ege Universities in 2021. In the study, some physical properties of seeds belonging 

to four different cotton varieties (Kayra, Lodos, May 505 and Özaltın) were investigated. 

According to the data obtained, it was determined that the examined cotton seeds had medium 

and oval seed structure. It was determined that cotton seeds had an average length of 8.207 mm, 

a width of 4.527 mm and a thousand grain weight of 87.144 g. 

 

Keywords: Cotton, Gossypium hirsitum, industrial plants, seed characteristics 
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INTRODUCTION 

Cotton has a strategic importance among producer countries with the added value and 

employment opportunities it creates. In terms of processing, it is the raw material of the gin 

industry, the textile industry with its fiber, the oil and feed industry with its core, and the paper 

industry with its linter. As an alternative to petroleum, the oil obtained from the cotton seed is 

used as a raw material in the production of biodiesel in increasing amounts. World cotton 

demand is increasing in parallel with the increasing world population. However, the increasing 

demand for cotton products increases the importance of the cotton plant in terms of production 

(Anonymous, 2020a). 

In ecological terms, few countries in the world are suitable for cotton farming. Among these 

countries, Turkey has an important place in cotton agriculture. Although cotton production has 

started to increase in our country in recent years, it still cannot meet the required production 

needs (Keskinkilic, 2014). This situation causes our country to export high amounts. In Turkey, 

cotton is grown in 25 provinces in the Aegean, Antalya, Cukurova and Southeastern Anatolia 

Regions. Approximately 50% of our fiber cotton production is carried out in the Southeastern 

Anatolia Region, 28% in the Aegean Region, 21% in Cukurova and 1% in Antalya. It creates 

employment in the industrial processing stages, and provides the livelihood of approximately 6 

million people directly or indirectly with the added value it provides to our country's economy  

(Anonymous, 2020b). 

Although there is a very strong cotton production structure in Turkey, there are many problems 

that can negatively affect this strong structure. The main ones of these problems that can 

negatively affect cotton production are; policy issues, high production costs in cotton farming, 

problems in cotton farming, varieties, seeds and production techniques, cotton harvest, post-

harvest (ginning) and foreign matter problems, problems in cotton standardization system, lack 

of education on cotton production  and processing technique, The lack of communication and 

cooperation between the cotton-related segments can be stated as (Gencer, 2003). 

The seed problem, which is among the main problems mentioned above, causes decreases in 

yield and fiber quality in cotton production. Production, development of high-yielding varieties 

and determination of appropriate production techniques to be applied to them; in other words, 

it can increase with the increase in the yield obtained from the unit area. While both yield and 

quality are important for the producer, the fiber quality of the cotton comes first for the 

companies. For this reason, the expectation from the sown cotton seed is high yield and fiber 

quality. 
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In this study, some physical properties of cotton seeds were determined. In plant production, 

the properties of the seed are used even in the stages of product processing from planting to 

harvest and afterward. Changes in seed properties were examined comparatively. The data 

obtained is intended to assist producers and researchers in production, storage, breeding 

research and mechanization applications. 

 

MATERIAL AND METHOD 

This study was carried out in the laboratories of Bingol University Faculty of Agriculture, 

Biosystem Engineering and Ege University Faculty of Agriculture Field Crops departments in 

2021.  

Table 1. Classification of seeds according to their geometric and shape features 

Seeds geometric features Grain width / Grain length  

(b/a) (mm) 

Seeds shape 

characteristics 

Length (a), Width  (b), 

Thickness (c) (mm) 

Long < 0.6 Round a ≈ b ≈ c 

Middle 0.6 – 0.7 Oval a/3 < b ≈ c 

Short > 0.7 Long c < b < a/3 

 

In the study, some physical properties of seeds belonging to four different cotton varieties 

(Kayra, Lodos, May 505 and Özaltın) were investigated. Seeds were obtained from Ege 

University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops. In this study, the length (mm), 

width (mm), surface area (mm2), average arithmetic diameter (mm), sphericity and thousand 

grain weights (g) of cotton seeds were investigated (Dumanoğlu & Öztürk, 2021).  

In this study; 1000 seeds were sampled randomly within the seeds of the examined species and 

the length, width and surface area properties of the seeds were determined with the help of the 

Nikon SMZ 745T stereo microscope, which has its own software. (Dumanoğlu & Geren, 2020; 

Dumanoğlu & Ekren, 2021).  Then, the values obtained from here were placed in the formulas 

of mean arithmetic diameter (mm) ((D:L+W)/2), sphericity (Φ: Do/L) and these data of seeds 

were determined (Alayunt, 2000; Kara, 2012; Mohsenin, 1970) (L: Seed length, W: Seed width, 

D: Average arithmetic diameter; Do: Average geometric diameter, Φ: Seed Sphericity). In 

addition, the counting and weighing processes of the seeds were completed in a way that the 

thousand grain weights were randomly separately and in four repetitions (Dumanoğlu et al., 

2021; 2022). 

  

1229



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

RESULTS  

In this study, the average length of the four different cotton varieties examined was 8.207 mm, 

width 4.527 mm, surface area 28.301 mm2, average arithmetic diameter 6.367 mm, sphericity 

13.578 and thousand grain weight 87.144 g (Figure 1). In addition, it was determined that all 

cotton seeds examined had medium and oval seed shape. As a result of the calculations and 

measurements, Özaltın cultivar had the highest values compared to the other cotton seeds 

examined; Kayra variety was found to have the lowest value. This situation was observed in all 

parameters examined. It predicts that the Özaltın variety will be preferred more by the producers 

among the cotton varieties examined. The data obtained in the study were obtained from Geçit 

et al. (2018) specified length and width (4-14 mm long and 3-6 mm wide) and İncekara (1979) 

stated (85-120 g) coincide with the thousand grain weights. 

Some physical properties of four different cotton varieties examined in this study were 

determined. It is foreseen that the obtained data will help the researches in which these seeds 

will be evaluated, and enable the producers to start the production season without loss of seeds 

by allowing the settings of the planting machines to be used appropriately. Changes in seed 

properties were examined comparatively. The data obtained is intended to assist producers and 

researchers in production, storage, breeding research and mechanization applications. 

 

 

Figure 1. Some physical properties of different cotton varieties 
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ÖZET 

Uçucu yağlar farklı özelliklere sahip pek çok kimyasal bileşeni bünyesinde barındırmaktadır. 

Uçucu yağlar ve bileşenleri, tarımsal zararlılarla mücadelede ve endüstrinin birçok alanında 

(kimya, kozmetik, gıda ve ilaç) geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Son yıllarda yapılan 

birçok araştırmada uçucu yağ ve bileşenlerinin antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuvar 

ve ayrıca immünomodülatör özellikleri olduğu kanıtlanmıştır. Uçucu yağ bileşenleri yağış, 

sıcaklık, aydınlatma yoğunluğu, aydınlatma süresi, rakım, stabilite, tuzluluk, kuraklık, toprak 

yapısı ve toprak besinlerinden etkilenebilmektedir. Bununla birlikte günümüzde popülaritesi 

giderek artmakta olan uçucu yağ bileşenlerini değiştiren bazı uygulamalar mevcuttur. Pek çok 

sektörde hammadde olarak değerlendirilen bu önemli bileşenlerin bir uygulama ile düşük 

miktarda da olsa değişime uğraması (azalması ya da artması/talep gören veya istenilmeyen 

madde) bu uygulamaları daha cazip ve yaygın hale getirmektedir. Bu derleme genel olarak 

uçucu yağ bileşenlerinin yürütülen akademik çalışmalar ile nasıl ve ne derecede değişime 

uğrayabildiğine değinmektedir. Ek olarak, uçucu yağ bileşenlerinin tanımı ve önemine de vurgu 

yapılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uçucu Yağ, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Linalool, Geraniol, Mentol  
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APPLICATIONS MODIFYING ESSENTIAL OIL COMPONENTS IN MEDICINAL 

PLANTS 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Essential oils contain lots of chemical compositions with different properties. Essential oils and 

their components have a wide use in the fight against agricultural pests and in many areas of 

industry (chemistry, cosmetics, food and medicine). In many studies conducted in recent years, 

it has been proven that essential oil components are antioxidant, antimicrobial, anti-

inflammatory and also immunomodulatory properties. Essential oil components can be affected 

by precipitation, temperature, lighting intensity, lighting duration, altitude, stability, salinity, 

drought, soil structure and soil nutrients. However, there are some applications that change the 

essential oil components, which are increasing in popularity today. The fact that these important 

components, which are considered as raw materials in many sectors, change (decrease or 

increase / demanded or undesirable substance) with an application, albeit in a small amount, 

make these applications more attractive and widespread. This review generally addresses how 

and to what extent essential oil components can be changed by academic studies. In addition, 

emphasis is placed on the definition and importance of essential oil components. 

 

Keywords: Essential Oil, Medicinal and Aromatic Plants, Linalool, Geraniol, Menthol 

  

1234



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

1. GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler temel olarak ilaçlarda sağlığı korumak, tedavi etmek ve hastalıkları 

önlemek için veya vücut bakımı, kozmetik, beslenme ve tütsü için yan ürünler olarak 

kullanılmaktadır (Yılmaz ve Çiftçi, 2021a; Yilmaz ve Karik, 2022). Sağlık, kozmetik ve 

beslenme sektörlerinde insanların doğal kaynaklara ve doğaya olan eğilimlerinin artması 

sayesinde bu bitkilere olan talep her geçen gün artmaktadır (Yılmaz ve Çiftçi, 2021b). Uçucu 

yağlar Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae, Poaceae, Geraniaceae, Lauraceae, Myrtaceae, 

Verbenaceae Rutaceae ve Zingiberaceae gibi çeşitli botanik familyalara ait aromatik bitkiler 

tarafından üretilen, çoğunlukla monoterpenoidler, seskiterpenoidler ve fenilpropanoidlere ait 

küçük, uçucu ve lipofilik bileşiklerin kompleks karışımlarıdır (Maggi ve Benelli, 2018). Canlı 

organizmalar tarafından üretilen ve yalnızca fiziksel yollarla (presleme ve damıtma) tüm 

bitkiden veya bilinen taksonomik kökenli bitki kısmından izole edilen uçucu bileşiklerin 

karışımlarıdır. Uçucu yağlarda bulunan uçucu maddelerin birçoğunun çeşitli ekolojik işlevleri 

bulunmaktadır. İç haberciler olarak, otoburlara karşı savunma maddeleri olarak veya sadece 

doğal düşmanları bu otoburlara yönlendirmekle kalmayıp aynı zamanda ev sahibine tozlaşan 

böcekleri de çeken uçucu maddeler olarak görevler üstlenebilmektedirler (Franz ve Novak, 

2020). Uçucu yağlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Gıda aromaları, yem 

katkı maddeleri, sigara endüstrisinde aroma maddeleri ve kozmetik/parfüm bileşimleri olmak 

üzere farklı alanda kullanılmaktadırlar. Ayrıca oda spreyleri ve koku gidericilerin yanı sıra 

eczacılık, balneoloji, masaj, homeopati gibi tıbbın tüm dallarında değerlendirilmektedirler. 

Aromaterapi ve aromakoloji alanlarında daha özel bir alan olacakları da düşünülmektedir. Son 

yıllarda, uçucu yağların biyosit ve böcek kovucu olarak önemi, antimikrobiyal potansiyelleri 

hakkında daha ayrıntılı çalışmalara yol açmıştır. Uçucu yağlar, kimyasal sentez için başlangıç 

malzemeleri olarak ticari potansiyele sahip çok değerli doğal madde kaynaklarıdır (Schmidt, 

2020). Uçucu yağlar, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan doğal malzemelerdir. Uçucu 

yağlara artan talep, tağşiş vakalarına neden olmuştur. Bu nedenle kimlik doğrulama hem 

tüketiciler hem de kimya şirketleri için kritik öneme sahip bir konu haline gelmiştir. Bu 

kapsamlı genel bakış, uçucu yağlarda bilinen tağşişleri ve bunların tespiti için benimsenen bazı 

analitik metodolojileri kapsamaktadır (Do ve ark., 2015).  

Uçucu yağların oynadığı önemli bir ekolojik rol, bitkileri bakteri ve mantar patojenleri, virüsler, 

böcekler ve parazitler gibi çeşitli düşmanlardan korumaktır (Maggi ve Benelli, 2018). Patojenik 

ajanlar, tarımsal zararlılar ve yabancı otların kontrolüne alternatif olup, tarımda pestisit 

kullanımı ile üretimi artırmak için birçok patojenik mikroorganizma ve bitkinin kontrolünde  
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önemli bir araç olmuş, ancak bu kimyasalların gelişigüzel kullanımı çevre ve insan sağlığını 

olumsuz yönde etkilemiştir. Terpenler, alkaloidler ve fenolik bileşikler gibi metabolik 

moleküllere sahip yeni bitkilere olan talebin arttığı biyoinsektisit, biyo fungisit biyoherbisit ve 

kalıntı gücü düşük veya hiç olmayan kimyasalların yerini alabilen ve çevreye olan etkisini 

azaltan bitkiler son zamanlarda giderek daha çok araştırılmaktadır (Ootani ve ark., 2013). 

Uçucu yağlar, tek bir bitki türünün yaprakları, tohumları, meyveleri, tomurcukları, kökleri, 

rizomları, kabukları ve çiçekleri gibi farklı bitki materyallerinden ekstrakte edilebilmektedir ve 

güçlü bir kokuya sahiptir (Stephane ve ark., 2020). 3000'den fazla bitki türünden uçucu yağlar 

tanımlanmış ve izole edilmiştir ve bunların yüzlercesi ticari üretim için kullanılmaktadır 

(Cadena ve ark., 2018). Uçucu yağların piyasa fiyatı, üretim miktarından, bitki türlerinin yağ 

veriminden ve özellikle son kullanıcıların taleplerinden büyük ölçüde etkilenmektedir (Barbieri 

ve ark., 2018). Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki uçucu yağ oranı %0,05 ila %18,0 arasında 

değişmektedir (Perczak ve ark., 2019). Uçucu yağ verimi ve oranı çevre, hasat ve hasat sonrası 

zaman ve süreçler, toprak özellikleri ve iklim gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Mollaei 

ve ark., 2020; Yilmaz ve Karik 2022). 

 

2. UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİ 

Uçucu yağlar, konsantrasyonlarına bağlı olarak ana (%20-95), ikincil (%1-20) ve eser 

bileşenlere (%1'den az) ayrılabilen çok sayıda bireysel maddeden oluşmaktadır. Bir bitki 

türünden elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşimi ve dolayısıyla kalitesi, hasat zamanı, 

mahsulün yeri, bitkinin parçası ve üretim yöntemi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 

değişebilmektedir (Sarkic ve Stappen, 2018). Uçucu yağ bileşenleri, kapsamlı biyolojik 

aktiviteye sahip düşük moleküler ağırlıklı organik bileşiklerin çeşitli bir ailesidir (Burčul ve 

ark., 2020). Genel olarak, saf uçucu yağlar iki farklı kimyasal bileşen grubuna ayrılabilir; 

neredeyse tamamen terpenlerden (monoterpenler, seskiterpenler ve diterpenler) oluşan 

hidrokarbonlar ve esas olarak esterler, aldehitler, ketonlar, alkoller, fenoller ve oksitler olan 

oksijenli bileşikler (Higley, 1998). Birçok uçucu yağ ve bileşenleri, kimyasalların sentezinde 

aroma verici ve aromatizatör olarak kullanılır ve kozmetik ve ilaç endüstrisinin ilgisini çeken 

antioksidan ve antimikrobiyal özellikler sunmaktadır (Silvestre ve ark., 2019). 
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3. UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN BAZI UYGULAMALAR İLE DEĞİŞİMİ 

Uçucu yağ bileşimi ve verimi, bitki genetiğinin en önemlisi olan biyotik ve abiyotik olmak 

üzere çeşitli faktörlere ve bazı stres faktörlerine (hidrik stres, aşırı ışık, predatör ve zararlıların 

saldırısı) bağlı olarak değişim göstermektedir (Silvestre ve ark., 2019). Bununla birlikte uçucu 

yağ bileşenlerinin değişimi yağış, sıcaklık, aydınlatma yoğunluğu, aydınlatma süresi, rakım, 

stabilite, toprak yapısı ve toprak besinlerinden etkilenebilmektedir (Yilmaz ve Karik 2022). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği sırasında yapılan bazı uygulamaların bitkilerde uçucu 

yağ oranını arttırdığı görülmüştür (Khaosaad ve ark., 2006; Yilmaz ve Karik 2022). Ayrıca, bu 

uygulamaların bitkilerin çeşitli kısımlarının uçucu yağ bileşimlerini de değiştirdiği tespit 

edilmiştir (Banchio ve ark, 2008; Yılmaz ve Demir, 2018; De Almeida E Silva ve ark, 2021). 

AMF (Arbuscular Mycorrhizal Fungi) ve PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)’ın 

verim üzerine etkilerini değerlendiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda uçucu yağ 

içerikleri de incelenmiş ve kayda değer sonuçlar elde edilmiştir. Yilmaz ve Karik (2022) 

fesleğen bitkisi üzerine yürüttükleri çalışmalarının AMF+PGPR kombine uygulamasında e-

Cadinene miktarını kontrol ve diğer uygulamalara göre oldukça yüksek oranda tespit etmiştir. 

PGPR uygulamasında ise e-Guaiene miktarını daha yüksek tespit etmişlerdir. Yine aynı 

çalışmada SARS CoV 2'nin antiviral kontrol ilaçlarına kıyasla ACE2 proteini üzerinde en yakın 

bağlanma afinitesine sahip bileşenlerden bir olan (Duru ve ark., 2021) α-Bergamoten’in AMF 

uygulamasında önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Oksidatif stres, hiperglisemi, yüksek 

kolesterol düzeyi, inflamasyon, kanser ve nöral bozukluklar gibi birçok rahatsızlığa karşı 

faydaları bulunan öjenol (Khalil ve ark., 2017) de AMF uygulamasında en yüksek oranda tespit 

edilmiştir. Benzer şekilde, γ-kadinen oranı AMF'de daha yüksek bulunmuştur. Başka bir 

çalışmada prostat kanserinin gelişimini engelleyen geraniol (Kim ve ark., 2011) bileşeninin 

palmarosa bitkisinde giberellik asit, indol asetik asit ve kinetin gibi bazı bitki büyüme 

düzenleyicilerinin uygulanmasıyla artış gösterdiği bildirilmiştir (Khan ve ark., 2015). 

Copetta ve ark. (2006) fesleğen bitkisi üzerinde yaptıkları çalışmada mikoriza uygulamasının 

öjenol oranının arttığını bildirmişlerdir. Diğer taraftan α-pinen, β-myrcen, limonen ve ökaliptol 

gibi önemli bileşenlerin de bu çalışmada AMF uygulaması ile önemli miktarda artış sağladığı 

görülmüştür. Ökaliptol miktarının artışını Dehsheikh ve ark. (2020)’da farklı bir uygulama olan 

hümik asit ile tespit etmişlerdir. Bir diğer hümik asit uygulaması çalışmasında Noroozisharaf 

ve Kaviani (2018) kekik bitkisinde uygulamanın p-cymene, borneol ve thymol oranlarında artış 

sağladığını bildirmişlerdir. Ayrıca hümik asitin kişniş bitkisinde de linalool oranını önemli 

ölçüde artırdığı bildirilmiştir (Rasouli ve ark., 2022). 
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Antifungal ve antienflamatuvar özelliklere sahip olan (Goncalves ve ark., 2012; Kim ve ark., 

2015) geranyl asetat ve α-Pinene, Eshaghi Gorgi ve ark. (2022)’nın oğul otu bitkisi ile 

yürüttükleri çalışmada PGPR+AMF uygulamasında kontrol ve diğer uygulamalara göre daha 

yüksek tespit edilmiştir. Antifungal (Waller ve ark., 2017) ve antioksidan (Conforti ve ark., 

2007) etkileri olan γ-terpinen de yine PGPR+AMF uygulamasında daha yüksek oranda 

görülmüştür. Dünya çapında yılda yaklaşık 1000 metrik ton (Pereira ve ark., 2018) tüketilen 

linalool bileşeni Khalediyan ve ark. (2021)’nın fesleğen üzerine yaptıkları çalışmada PGPR 

uygulamasında en yüksek oranda bulunmuştur. 

 

4. SONUÇ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde üzerinde yürütülen faydalı uygulamaların karşılaştırmalı 

etkileri birçok kez akademik çalışmalarda incelenmiştir. Uygulamalar, uçucu yağ bileşiklerinde 

önemli varyasyonlara neden olmuştur. Bu uygulamaların tıbbi ve aromatik bitkilerde verim 

kapasitelerini artırmalarının yanı sıra istenilen uçucu yağ bileşenlerinde de artış sağlaması 

akademik çalışmaların bu alanda daha çok yoğunlaşılmasını sağlamıştır. Özellikle bazı sağlıklı 

bileşiklerin uygulamalar tarafından zenginleştirilmesi alternatif tıp ve aromaterapide oldukça 

önem arz etmektedir. Diğer taraftan bu çalışmaların çalışıldıkları alanlarda bulunan ekolojik 

şartları da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle başka sahalarda da bu çalışmaların orantılı olarak 

test edilmesi, elde edilen sonuçların doğrulanması için kesin ve faydalı sonuçlar sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Günümüzde küresel olarak ısı dalgalarının daha sık ve yoğun olması nedeniyle mahsul ekimi 

ve verimi etkilenmektedir. Bitki ıslahçıları buna engel olmak adına bitkilerin verim ve 

kalitelerini artırmak için birçok yönteme başvurmuştur. Bitki yetiştiriciliğinde istenilen 

hedeflere ulaşmak için yapılan geleneksel bitki ıslahı yöntemleri önemli ölçüde zaman 

almaktadır. Bu sebeple genellikle moleküler ıslah içerikli araştırmalar, verim kapasitelerini 

artırma ile ilgili tek genlere/özelliklere dayalı olmaktadır. Isı toleransını kontrol eden, verim ve 

kaliteyi artıran anahtar genler ile ilişkili moleküler markörlerin tanımlanması uygun çeşitlerin 

geliştirilmesini kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları 

(GWAS), karmaşık fenotipik özelliklerin altında yatan genetiğe geri dönmek için sağlam ve 

güçlü bir araç niteliği taşımaktadır. Dizileme tekniği maliyetindeki azalış, gelişmiş istatistiksel 

yöntemler ve artan hesaplama verimliliği, özellikle genom çapında ilişkilendirme 

çalışmalarında çok genle ilişkili özellikleri incelemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Son 

zamanlarda çeşitli bitkiler üzerinde GWAS ile birlikte abiyotik stres ve biyotik stresten sorumlu 

yeni gen adayları ve nicel özellik lokusları tanımlamıştır. Bitkiler üzerine yapılan bu 

araştırmaların sonucu, yetiştiriciler ve gelecekteki ıslah çalışmaları için değerli bilgiler 

sağlamıştır. Bu derlemede, GWAS çalışmalarının önemi ve tarla bitkilerinde yürütülen GWAS 

çalışmalarına odaklanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Lokus, Genom, DNA, Bitki Islahı  
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GENOME-WIDE ASSOCIATION STUDIES IN FIELD CROPS 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Today, crop cultivation and yield are affected due to the fact that heat waves are more frequent 

and intense globally. Plant breeders have applied many methods to increase the yield and 

quality of plants in order to prevent this. Traditional plant breeding methods take a significant 

amount of time to achieve the desired goals in plant breeding. For this reason, studies involving 

molecular breeding are generally based on single genes/traits related to increasing yield 

capacities. Identification of molecular markers associated with key genes that control heat 

tolerance and increase yield and quality can facilitate and accelerate the development of suitable 

cultivars. Genome-wide association studies (GWAS) are a robust and powerful tool to get back 

to the genetics underlying complex phenotypic traits. The reduced sequencing technique cost 

improved statistical methods, and increased computational efficiency are widely used to study 

multigene-associated traits, especially in genome-wide association studies. Recently, new gene 

candidates and quantitative trait loci responsible for abiotic stress and biotic stress have been 

identified with GWAS on various plants. The result of this researches on plants has provided 

valuable information for breeders and future breeding studies. In this review, the importance of 

GWAS studies and GWAS studies carried out in field crops are focused on. 

 

Keywords: Locus, Genome, DNA, Plant Breeding 

 

  

1244



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

GİRİŞ 

DNA dizi bilgisinin kullanılmasıyla bitkilerin yapı ve mekanizmalarıyla ilgili özelliklerin 

genom çapında analizi ile ıslah edilmesi mümkün olmaktadır (Kuduğ 2019). Genom çapında 

ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), belirli bir fenotipe/özelliğe sahip bir birey popülasyonunu 

kontrol bireylerden ayıran genetik varyantları tanımlamayı amaçlar (McCarth ve ark., 2008). 

Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), metabolizmaya az bazı özelliklere katkıda 

bulunan genleri bulmak için bir seferde milyonlarca tek nükleotid polimorfizmi (SNP) üzerinde 

genotip ve fenotip arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığını test etmektedir. GWAS 

döneminin başlarında, maliyetler oldukça yüksek seviyelerdeydi ve numune boyutları küçüktü, 

ancak günümüz teknolojik gelişmeleri ile birlikte fiyatlar önemli ölçüde azalmıştır. Bu günlerde 

bireysel bir araştırmacının birkaç farklı çalışma popülasyonunda GWAS uygulaması ve 

sonuçları tek bir raporda birleştirmesi oldukça yaygın görülen uygulamalardandır (Begum et 

al., 2012).  

Son yıllarda, genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), tarımsal öneme sahip 

özellikleri incelemek için popüler bir yaklaşım haline gelmiş ve özellikle karmaşık özelliklerin 

genetik temelini anlama konusunda fikir edinmek için çok sayıda katılımı taramak adına 

popülerlik kazanmıştır (Gunjača ve ark., 2021). Gıda güvenliği sorunlarını azaltmak için, 

mahsul çeşitliliğinden yararlanma ihtiyacı bulunmaktadır (Nadeem ve ark., 2021). Bitki 

ıslahçıları, moleküler markörler ve dizileme teknolojilerindeki gelişme ve ilerlemelerden sonra 

yeni çeşitlerin geliştirilmesi için önemli çabalar sarf etmiştir (Baloch ve Nadeem, 2022).  

Doğal varyasyon, bitki ıslahı için faydalı özellikler sunan, dünya çapındaki bitki türleri içindeki 

fenotipik ve genetik çeşitliliğin değerli ve sürdürülebilir bir kaynağıdır. Türler içindeki 

fenotipik varyasyona, doğada evrimsel, yapay ve doğal seçilim süreçleriyle sürdürülen 

kendiliğinden doğal genetik mutasyonlar neden olmaktadır. Yabani türlerdeki doğal varyasyon 

çalışmaları, fenotipik varyasyonun sürdürülmesi ve evrimsel önemini yorumlamak için önemli 

olan evcil bitki adaptasyonu ile ilgili fenotipik farklılıkların moleküler temelini 

aydınlatmaktadır (Alqudah ve ark., 2020). Genetik kaynakların karakterizasyonu, daha sonra 

ekinlerin markör destekli ıslahı için kullanılabilecek yeni varyasyonların kaynağı olarak hizmet 

ettiğinden, bitki ıslahı faaliyetleri için başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir (Nadeem ve 

ark., 2020). 
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GWAS analizinde ilgilenilen bir özellik ile ilişkili genetik temelin tanımlanması, işaretleyici 

destekli ıslahın başlatılması için bir ön koşul olarak kabul edilmektedir (Zia ve ark., 2020). 

GWAS'ın temel amacı, doğrudan ilgilenilen bir özellik ile ilişkili veya bağlantı dengesizliği 

(LD: belirli bir popülasyonda farklı lokuslardaki alellerin rastgele olmayan ilişkisi) olan 

markörleri nicel bir özellik lokusu (QTL) ile tespit etmektir (Gunjača ve ark., 2021). GWAS, 

QTL eşlemesindeki sınırlamanın üstesinden gelerek daha güvenilir ve yüksek verimli olarak 

ortaya çıkmıştır (Baloch ve Nadeem, 2022). 

Önümüzdeki 50 yılda artan dünya nüfusunun gıda taleplerinin karşılanabilmesi için mahsül 

üretiminin 2 katına çıkarılması gerekmektedir. Gıda ürünlerine yönelik olarak karşılanması 

gereken bu talebin, bilimsel ve teknolojik yeniliklerden yararlanılarak arttırılması öncelikli 

hedef olmalıdır (Yılmaz ve ark., 2015). Karmaşık özelliklerin genetik mimarisini anlamak için 

de genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) yapılması giderek daha çok önem 

taşımaktadır (Li ve ark., 2021). 

TARLA BİTKİLERİ’NDE GWAS ÖRNEKLERİ 

Tarla bitkilerinde doğal nicel varyasyonların genetik analizleri birkaç on yıl önce geliştirilmiştir 

(Alqudah ve ark., 2020). Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları, karmaşık özelliklerin 

genetik kontrolünü deşifre etmek için güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Mısır veya 

ayçiçeği gibi hibrit mahsuller için ana zorluklardan biri, bireyler arasındaki ilişkiyi göz önünde 

bulundurarak hibrit canlılığını doğrusal karışık modellerde modellemektir. Bir çalışmada 

ayçiçeği hibritlerinde çiçeklenme zamanı ile ilişkili genomik bölgeleri tanımlama yetenekleri 

açısından karşılaştırılmıştır. 36 erkek ve 36 dişi hat arasında eksik geçişe karşılık gelen 452 

ayçiçeği hibritinden oluşan bir panel, beş ortamda fenotiplenmiş ve 2.204.423 SNP için 

genotiplendirilmiştir. Farklı modeller kullanılarak çiçeklenme zamanı ile ilişkili genomik 

bölgeleri tespit etmek için çoklu lokus modellerinde lokus içi etkiler tahmin edilmiştir. İkisi her 

iki model kategorisine ve biri yalnızca toplamsal olmayan modellere sahip olmak üzere 

toplamda on üç kantitatif özellik lokusu tanımlanmıştır. Genel olarak, çalışmada ilgilenilen 

özellikleri kontrol eden ve hibritlerde gözlenen heterozise katılabilecek genomik bölgelerin 

belirlenmesi için alelik etkilerin eklemeli olmayan modellemesinin katma değerinin gösterildiği 

sonucuna varılmıştır (Bonnafous ve ark., 2018). Buğday hatları panelindeki genetik 

varyasyonun su eksikliğine göre değerlendirildiği başka bir çalışmada ise GWAS aracılığıyla 

bu ilişkiyi yöneten QTL'ler belirlenmiştir. Çalışmada Wheat Association Mapping Initiative 

(WAMI) popülasyonunun 290 satırından oluşan bir panel, iyi sulanan ve kuraklık stresi altında 

değerlendirilmiştir. Buğday genotiplerinin su açığına tepkisini değerlendirmek için stres  

1246



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

tolerans indeksleri hesaplanmıştır. GWAS, 15737 SNP markörü ve altı fenotipik özellik 

kullanılarak yapılmıştır. Değerlendirilen özellikler, kuraklık ve ortam koşullarına tepki olarak 

farklılıklar gösteren ortamlardan önemli ölçüde etkilenmiştir. GWAS, iyi sulanan ve kuraklık 

stresi koşulları altında incelenen altı fenotipik özellik için 205 önemli işaret-özellik ilişkisi 

belirlemiştir. Hem iyi sulanan hem de stresli koşullar altında kuraklık stres indeksi ile bitki tane 

verimi arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur. Kuraklık stres indeksi ve düşük stresli 

koşullar arasında doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. Çalışma sonucunda WAMI popülasyonunun, 

buğdayda kuraklık toleransını geliştirmek için değerli bir kaynak olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma, kuraklığa eğilimli ortamlara adaptasyon için farklı mekanizmaların altında yatan 

yüksek derecede genetik çeşitliliğe sahip önemli belirteç-özellik ilişkilerini ortaya çıkarmıştır 

(Abou-Elwafa ve Shehzad, 2021). Diğer bir çalışmada yonca bitkisinde kaba yem verimini ve 

besin değerini kontrol eden genomik bölgeler belirlenmeye çalışılmıştır. Daha önceden ıslah 

edilen çeşitlerin daha verimli bir şekilde geliştirilmesi için potansiyel olarak faydalı olabilecek 

birkaç aday gen ve ilişkili genetik işaretleyici tanımlanmıştır. Çalışmada yem verimi ve besin 

değeri üzerindeki büyük etkisi ile tanımlanan alellerin ıslah programına hızla dahil edilmesi 

sonucunda varılmıştır (Sakiroglu ve Brummer, 2017).  

Yeterli miktarda proteinle beslenme, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, dünyanın büyük bir 

nüfusu için önemli bir sorun haline gelmektedir. Bir araştırmada, 19 vilayetten toplanan Türk 

fasulye germplazmında fenotipik varyasyonu ve tohum protein içeriği ile ilişkili genomik 

bölgelerin de detaylı araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada iki farklı lokasyonda (Bolu ve 

Sivas) iki yıl üst üste (2017 ve 2018) arazi denemeleri yapılmıştır. Varyans analizi, ortamlar 

içindeki tohum protein içeriği üzerinde oldukça önemli çevresel etkiler (p <0.05) ortaya 

çıkarırken, çevre etkileşimi ile genotip önemsiz etkiler ortaya çıkarmıştır. 19 il arasında Hakkari 

ve Erzincan illerinden aksesyonlar sırasıyla maksimum ve minimum ortalama protein içeriğini 

ortaya koymuştur. Dizileme yoluyla genotipleme, işaretleyici-özellik ilişkisi için 7900 

DArTseq işaretçisinin kullanılmasıyla sonuçlanmış ve toplam 11 işaret, protein içerikleri için 

önemli bir ilişki göstermiştir. Çalışma sonuçlarının, fasulyenin markör destekli ıslahı için 

faydalı olacağı düşünülmektedir (Baloch ve Nadeem, 2022). 

Su eksikliği, mısır büyümesi ve verimi üzerinde önemli bir kısıtlama olup ve bitkide oluşan 

derin kökler kuraklığa toleransın ana mekanizmalarından biridir. Mısır bitkisi üzerinde 

yürütülen bir çalışmada, iyi sulanmış (WW) ve su stresi (WS) koşulları altında 209 farklı mısır 

aksesyonunda dört kök ve sürgün özelliği değerlendirilmiştir. Çalışmada su stresi altındaki 

seminal kök uzunluğu ile mısır fidelerinin kuraklık tolerans indeksi arasında önemli bir pozitif  
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korelasyon gözlenmiştir. Mısır seminal köklerinin transkriptom profilleri, kuraklık stres tepkisi 

ile ilişkili genleri tanımlamak için her iki su koşulunda dört kuraklığa dayanıklı hat ve dört 

kuraklığa duyarlı hat arasında karşılaştırılmıştır. Kuraklık stresinden sonra, kuraklığa dayanıklı 

grupta ve kuraklığa duyarlı grupta sırasıyla 343 ve 177 ortak diferansiyel olarak eksprese 

edilmiş genler (DEG'ler) tanımlanmıştır. Paralel olarak, seminal kök uzunluğu altında yatan bir 

ortak ifade ağı, transkriptom verileri temelinde inşa edilmiş ve iki önemli ilişkili modülde yer 

alan 10 hub geni tanımlanmıştır. GWAS, ortak DEG'ler ve ortak ifade ağı analizinin sonuçlarını 

entegre ederek, daha fazla araştırma için umut verici 7 aday gene öncelik vermiştir. Sonuçlar, 

mısırdaki kuraklık stresine yanıt olarak seminal kök değişikliklerinin daha iyi anlaşılması için 

temel bir araştırma niteliği taşımıştır (Guo ve ark 2020).  

Pirinç kalitesi esas olarak iki nişasta bileşeniyle (görünür amiloz içeriği/AAC ve dirençli 

nişasta/RS) ile ilgilidir. İlki pişirme özelliklerini etkilerken, RS bir prebiyotik görevi 

görmektedir. Bir çalışmada, RS ve AAC'yi etkileyen genetik bazların bilgisini genişletmek 

amacıyla tropikal ve ılıman genotipler dahil 115 pirinç japonica katılımı kullanılarak GWAS 

taraması yapılmıştır. Çalışmada pozitif korelasyon gösteren iki özellik için yüksek fenotipik 

varyasyon kaydedilmiştir. Ayrıca, her iki parametre de tohum uzunluğu (pozitif korelasyon) ve 

tohum genişliği (negatif korelasyon) ile ilişkili bulunmuştur. İki nişasta özelliği ve tane boyutu 

için insan tercihlerine göre korelasyonel bir seçim varsayılmıştır. Ek olarak çalışmada 

kullanılan tropikal ve ılıman japonica katılımları tarafından gösterilen nişasta ve tane boyutu 

ile ilgili farklı fenotipler için bile insan seleksiyonu nedensel ajan olarak önerilmiştir. GWAS, 

yedi kromozom üzerinde RS için 11 birlikteliğin ve kromozom 6 üzerinde AAC için beş 

birlikteliğin tanımlanmasına yol açmıştır. Aday genler ve tespit edilen yeni RS ve/veya AAC 

ile ilişkili bölgeler, gelecekteki fonksiyonel karakterizasyonlar ve pirinç tanesi kalitesini 

iyileştirmeyi amaçlayan ıslah programları için değerli kaynaklar sağlamıştır (Biselli ve ark., 

2019).  

 

SONUÇ 

Genom çapında ilişkilendirme çalışmalarda (GWAS), bitkilerde karmaşık özelliklerle ilişkili 

genetik varyasyonların çözülmesine yönelik çok önemli bir yaklaşımdır. GWAS, yalnızca 

yüksek çözünürlüklü genom çapında belirteçlerle çeşitli doğal popülasyonlardan belirli   
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özelliklere katkıda bulunan genleri/lokusları tanımlamak için kullanılmamakta, aynı zamanda 

karmaşık özelliklerin altında yatan genetik mimariyi sistematik olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Son yıllarda GWAS ile, ayçiçeği, buğday, pirinç ve mısır dahil olmak üzere bitkilerde çeşitli 

özelliklerle ilişkili çok sayıda QTL ve aday genler başarıyla tespit edilmiştir. İlgili araştırmalar 

ve çok yapılacak birçok çalışma için referans sağlamak üzere GWAS yöntemlerini, gücünü 

etkileyen faktörleri ve veri analizi hatlarını iyi analiz ederek gelecek programlara adım atılması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bitkilerde kantitatif özellik lokusları (QTL) haritalaması, moleküler belirteçler alanında ve 

istatistiksel genomik alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde artık yaygın bir uygulama 

haline gelmiştir. Günümüzde özellikle kuraklık, sıcaklık, tuzluluk stresi toleransı vb. gibi 

karmaşık özellikler, mahsul verimliliğini büyük ölçüde etkilediği için QTL haritalamasının 

önemi daha çok artmaktadır. Tarımsal üretim, bu streslere karşı tolerans kazandırılarak 

geliştirilebilir. QTL haritalaması ile elde edilen bilgiler, arzu edilen özelliklerin seçim süresini 

azaltarak ıslah programlarına kesin ve doğru alellerin dahil edilmesi ile ıslah sürecini 

hızlandırmak adına bitki ıslahçılarına yardımcı olmaktadır. Çeşitli özellikler için farklı 

mahsullerde çok sayıda QTL tanımlanmıştır. Haritalama popülasyonunun tipine, QTL 

analizleri için çalışılacak özelliklere ve programın amacına uyan çeşitli hesaplama araçları 

bulunmaktadır. Bu araçlar (yöntemler), tek işaretçi analizi ve basit aralık eşlemesi gibi nispeten 

kapsamlı bileşik aralık eşlemesi ve Bayesian aralık eşlemesi gibi daha basit yaklaşımlardan 

oluşmaktadır. QTL'lerin aralık haritalaması veya birliktelik haritalaması yoluyla 

tanımlanmasını içeren hesaplamalı analiz alanında kaydedilen ilerleme emsalsizdir ve 

önümüzdeki yıllarda gelişmeye devam etmesi beklenmektedir. Bu derlemede QTL analizinin 

önemi ve bitki ıslahındaki yerine genel bir bakış sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Lokus, bağlantı haritası, kromozom, DNA 
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF QTL (QUANTITATIVE TRAIT LOCI) 

ANALYSIS IN PLANT BREEDING 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Quantitative trait loci (QTL) mapping in plants has now become widespread practice, thanks to 

advances in molecular markers and statistical genomics. Today, especially drought, 

temperature, salinity stress tolerance, etc. QTL mapping becomes more important as complex 

traits such as crop yields greatly affect crop yields. Agricultural production can be improved by 

gaining tolerance to these stresses. The information obtained by QTL mapping helps plant 

breeders to speed up the breeding process by including precise and accurate alleles in breeding 

programs by reducing the selection time for desired traits. Numerous QTLs have been 

determined in lots of crops for various traits. Various computational tools are available to suit 

the type of mapping population, the characteristics to be studied for QTL analyses, and the 

purpose of the program. These tools (methods) consist of simpler approaches such as single 

pointer analysis and simple range matching, as well as comprehensive overarching compound 

range matching and Bayesian range matching. Progress in the field of computational analysis, 

involving the description of QTLs thanks to association mapping or interval mapping, is unique 

and is expected to go on to improve in the years to come. In this review, an overview of the 

importance of QTL analysis and its place in plant breeding is presented. 

 

Keywords: Locus, linkage map, chromosome, DNA 
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GİRİŞ 

Küresel çapta meydana gelen iklim değişiklikleri, bitkilerde verim değerlerini azaltmakta ve 

bununla birlikte gıda güvenliği sağlanamamaktadır (Yılmaz ve ark., 2022). Dünya nüfusunun 

artışı tarıma daha profesyonel olarak yaklaşmayı zorunlu kılmaktadır (Yılmaz ve Soysal 2021). 

Tarımda konvansiyonel metotların yerini DNA bazlı modern biyoteknolojik metotların alması 

hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli roller oynamaktadır. DNA 

teknolojisinin bugüne kadar tarım üretimi için uygulanması üzerine pek çok çalışma 

yürütülmüştür. Bu teknolojik çalışmalar moleküler biyolojideki ilerlemeler sayesinde sürekli 

olarak güncellenmektedir (Kuduğ, 2019). Modern ıslah süreçleri ve evcilleştirme sırasında 

meydana gelen genetik darboğazlar, genetik çeşitliliğin daralmasına yol açarak verimliliği, 

adaptasyonu ve verimin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir (Wambugu ve ark., 2018). 

Bir gen bankası, bitki verimini artırmak ve abiyotik ve biyotik streslere karşı toleransı 

geliştirmek için istenen alelleri yetiştirme programlarına dahil ederek çeşitleri geliştirmek için 

büyük ölçüde kullanılmış olan zengin bir genetik çeşitlilik kaynağı sağlamaktadır (Alqudah ve 

ark., 2020). Bitki genetik kaynakları, mahsuller için genetik açıdan hayatî girdilerdir (Ali ve 

ark., 2020). 

Moleküler markörlerin ve dizileme teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla ıslah faaliyetleri büyük 

ölçüde desteklenmiştir (Zia ve ark., 2022). Moleküler markörler DNA’nın aktif olan 

kısımlarından (genler) ya da herhangi bir genetik kod fonksiyonuna sahip olmayan DNA 

dizilimlerinden geliştirilmiştir. Moleküler markörler ile, kültür çeşitlerinin tanımlanması, 

genetik haritalama, QTL analizleri, MAS (markör yardımıyla seleksiyon), gen kaynaklarının 

karakterizasyonu, gen izolasyon stratejileri ve genetik akrabalığın belirlenmesi gibi analizler 

yapılabilmektedir (İşçi, 2008). 

BİTKİ ISLAHINDA QTL ANALİZLERİ 

Kantitatif özellik lokusu veya 'QTL' haritalaması, sürekli değişken özelliklerin kalıtımına 

katkıda bulunan bireysel belirleyicilerin konumlarını, sayılarını, fenotipik etkilerin 

büyüklüğünü ve gen eylem modlarını tahmin etmenin bir yoludur. Haritalamada asıl görev, 

sürekli özelliklerin değerlendirilmesindeki ölçüm hatasının yanı sıra edafik ve mikroiklimsel 

varyasyonlar gibi genetik olmayan faktörlerin toplu etkilerinden kaynaklanan 'gürültüden' 

bireysel bir lokustaki genetik sinyali çıkarmaktır (Paterson, 2002). 

DNA tabanlı moleküler markörler ile oluşturulan genetik haritalar genetik lokusların 

bağlantılarını analiz etme imkânı vermektedir. Genetik haritalardan alınan lokus bağlantı 

bilgileri, fizyoloji, morfoloji veya biyokimyaya dayanan geleneksel genetik tekniklerden elde  
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edilebilecek bilgilerden çok daha fazlasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu haritalar daha kısa sürede 

sonuç verirken geleneksel yöntemlere göre markör yoğunluğu daha yüksektir. Son yıllarda, 

moleküler markör teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişimi sayesinde pek çok ürün için genetik 

haritalar oluşturulmuştur (Kuduğ, 2019). 

QTL haritalaması, karmaşık bitki özelliklerini bileşenlerine ayırmak için kullanılan istatistiksel 

bir prosedür (Ahmad ark., 2015; Yao ve ark., 2016) olup bitkilerdeki kalıtsal varyasyonları 

kontrol etmektedir (Collins ve ark., 2008). Ayrıca, değerlendirmeleri sırasında bitkilerin arzu 

edilen özellikler için iyileştirilmesi adına genetik mimarinin öğrenilmesi de yararlıdır (Bo ve 

ark., 2015). Evrimsel biyoloji alanında, ilgili bölgelerin/genlerin kesin konumunu bulmak için 

QTL haritalaması yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Fonksiyonel genomik, çeşitli çevresel 

koşullara maruz kalan bir organizmanın fenotipi ile genomu arasındaki korelasyonu bulmak 

için önemli bir araçtır (Soda ve ark., 2015).  

QTL analizinin temel amacı, fenotipik farklılıkların, büyük etkilere sahip birkaç lokustan veya 

daha küçük etkilere sahip birçok lokustan kaynaklandığı gerçeğini bulmaktır. Nicel 

özelliklerdeki fenotipik varyasyonların çoğu, büyük etkiye sahip az sayıda lokustan ve daha az 

etkiye sahip büyük lokuslardan kaynaklanmaktadır (Ahmad ve ark., 2018). Bağlantı eşlemesi 

ve ardından QTL eşlemesi, bireysel özellikler için başarılı bir işaretçi destekli seçim (MAS) 

programı uygulamak için ön koşuldur (Goel ve ark., 2019) 

Kültür bitkilerinin en önemli tarımsal özellikleri, genom boyunca çeşitli genler tarafından 

kontrol edilen ve genellikle çevresel koşullardan etkilenen nicel özelliklerdir. Bu özellikleri 

kontrol eden genomdaki ana bölgelerin tanımlanması, moleküler destekli seçim yoluyla 

moleküler markörlerle onları izleme fırsatı sunmaktadır (Colasuonno ve ark., 2021). Şimdiye 

kadar, ayrılan popülasyonlardan elde edilen genetik haritalar ve fenotipik veriler, 

araştırmacıların önemli genleri lokalize etmelerine, haritalamalarına, işaretleyici destekli seçim 

(MAS) yapmalarına ve nihayetinde konumsal klonlama için yakından ilişkili işaretleyicileri 

belirlemelerine olanak sağlamıştır (Maccaferi ve ark., 2014; Colasuonna ve ark., 2014). 

Bununla birlikte, seçim adımları için oldukça emek gerekmektedir. Bu nedenle tüm süreçlerde 

zorluklar yaşanmaktadır. Aşırı büyük haritalama popülasyonlarının, spesifik olmayan 

moleküler markörlerin, büyük genom boyutlarının ve dizi bilgisinin eksikliğinin gelişmesiyle 

bu zorluklar ortadan kalkmıştır (Colasuonno ve ark., 2021).  
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QTL analizini gerçekleştirmek için iki temel unsur gerekmektedir; 

(i) genetik olarak farklı organizmaların iki veya daha fazla suşu ve  

(ii) bu suşları ayırt etmek için moleküler markörlerin (SSR'ler, SNP'ler, RFLP'ler, vb.) 

mevcudiyeti.  

Suşların çaprazlanmasıyla bir heterozigot (F1) birey elde edilir ve daha sonra bu heterozigot 

bireyler maksimum çeşitlilik elde etmek için farklı şekillerde çaprazlanır. QTL'ler ayrıca melez 

popülasyon, soyağacı ve mahsullerin evcilleştirilmiş ve yabani akrabaları olan kardeşleri 

kullanılarak da gerçekleştirilebilir (Ahmad ve ark., 2018). 

QTL için bazı anahtar aşamalar şunlardır; 

-Fenotipik olarak zıt özelliklere sahip iki ebeveyn suşundan uygun haritalama popülasyonunun 

geliştirilmesi (Yüksek hastalık direnci ve duyarlı çeşitlilik), 

-Uygun moleküler markörün seçimi ve doymuş bağlantı haritasının geliştirilmesi, 

-Haritalama popülasyonunun genotiplenmesi ve 

-Genotipleme ve fenotipik bilgileri kullanarak bağlantı analizi yapmak için uygun istatistiksel 

paketin kullanılması (Dhingani ve ark., 2015) 

Aşılmış soyağacı için QTL eşlemesi, ebeveynlerde tam homozigotluğun olmaması nedeniyle 

karmaşıktır. Çok yıllıkların uzun ömürlü olması, bazı QTL haritalama tasarımları için gerekli 

olan üç neslin de QTL haritalamanın yapıldığı zamanda yaşıyor olabileceği anlamına 

gelmektedir. Fenotipik veriler genellikle on yıllar boyunca her bir nesilde birikir ve QTL 

haritalamasına zamansal bir karmaşıklık eklemektedir. Genetik yük, çok yıllık bitkileri geçmek 

için diğer bitkilere göre daha yüksek olma eğilimindedir, bu da ilgili çiftleşmeleri, doğal soyları 

veya neredeyse izojenik soyları kullanılamaz hale getirmektedir. Orman ağaçları söz konusu 

olduğunda, hasatta özellik ekonomik öneme sahipse, olgun ağaçlarda QTL etkileri tespit 

edilmelidir. Birçok çok yıllık bitki, üremenin başlangıcını geciktirerek, büyük, bilgilendirici 

soyağacının ve ileri nesil hatların oluşturulmasını yavaşlatmıştır (Williams, 2019). 

Abiyotik streslere dirençli QTL'leri tanımlamak için, bitki biyologları tarafından çok sayıda 

çalışma yapılmıştır, ancak tanımlanan QTL'lerin, abiyotik stres toleransının karmaşık kalıtım 

mekanizmaları nedeniyle farklı çevresel koşullarda kararsız olduğu kanıtlanmıştır (Ahmad ve 

ark., 2018). 
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SONUÇ 

Bitkilerde niceliksel özellikleri kontrol eden genleri tanımlamak veya tam olarak karakterize 

etmek uzun zaman almakta ve çok zor aşamaları sürdürmeyi gerektirmekteydi. Bu durum, 

Quantitative Trait Loci (QTL) haritalamasının ortaya çıkmasından sonra çözülmüştür. 

Moleküler bir markör ve QTL haritalaması ile, karmaşık özellikler ve bunların altında yatan 

genler artık çok daha erişilebilir duruma gelmiştir. Buğday, pirinç, mısır, çavdar, arpa, patates, 

ayçiçeği, fasulye, börülce, bezelye, pamuk, sorgum, yonca, şeker kamışı, şeker pancarı, şalgam 

ve tütün gibi ekonomik açıdan önemli birçok bitki için moleküler markörlere dayalı genetik 

haritalar oluşturulmuştur. Tüm bu çalışmaların mevcudiyetiyle birlikte QTL analizleriyle ilgili 

bazı önemli tespit ve uyarıları göz ardı etmemek gerekir. QTL bilgisinin sahada etkin bir şekilde 

uygulanması isteniyorsa, QTL'in hassas haritalanması veya yüksek çözünürlüklü haritalanması 

oldukça önemlidir. Markör tekniklerindeki son gelişmelerin ve iyileştirmelerin, daha iyi teorik 

modellerin, yüksek verim stratejilerinin, gelecekte mahsulün iyileştirilmesi için QTL'in 

tespitinde ve QTL bilgisinin kullanımında daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Sanayi devriminden sonra hidrokarbon yakıtlardan kaynaklı karbon salınımları tüm dünyada 

artmaya başlamıştır. Bu durum sera etkisine sebep olarak küresel ısınma gibi büyük bir 

problemle bizi karşı karşıya getirmektedir. Sera gazlarının azaltılması için motor teknolojileri 

ve egzoz gazı ıslah teknolojileri gibi çeşitli alanlar üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bunun 

yanı sıra enerji kaynağı olarak kullanılacak karbon içermeyen alternatif bir yakıt seçilerek 

karbon emisyonları sıfıra indirilebilir. Amonyak kullanımı karbon salınımı problemini 

çözmesinin yanında kolay ulaşılabilir bir kimyasal bileşiktir. Hidrojene göre depolanması daha 

kolay, maliyeti düşük ve güvenlidir ancak amonyak olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz 

etkilere de sebep olacaktır. Bu çalışmada alternatif yakıt olarak amonyak seçilip farklı oranlarda 

hidrojen ilavesi ile bilgisayar ortamında modellenmiş bir bunsen bekinde hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği kullanılarak sıcaklıkların ve emisyonların hesaplanması amaçlanmıştır.  

Simülasyon için hesaplamalı akışkanlar dinamiği paket programı olan açık kaynak kodlu 

OpenFoam yazılımı kullanılmıştır. Hesaplamalar Gri-Mech 3.0 kimyasal mekanizması 

kullanılarak yapılmıştır. Detaylı kimyasal mekanizma kullanımına olanak veren bir çözücü olan 

reactingFoam çözücüsü ve yine aynı şekilde detaylı mekanizma kullanımına olanak veren 

yanma modeli olarak EDC (Eddy Dissipation Concept) modeli seçilmiştir. Türbülans modeli 

olarak ise standart k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Hesaplamalara geçmeden önce 

modellemelerin doğruluğu deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. Deneysel veriler literatürde 

halihazırda var olan, bu çalışmada da kullanılan bunsen bekinde metan ve hidrojen karışımının 

yakıt olarak kullanıldığı bir jet alevinin deneysel sonuçlarından alınmıştır. Yakın sonuçlar için 

radyasyon etkileri de hesaba katılıp radyasyon etkisinin öneminden de bahsedilmiştir. 

Beklenildiği gibi sıfır karbon emisyonuna sahip olan amonyağın, yakıt karışımı içerisindeki 

hacimsel oranındaki artış, alev sıcaklıklarını düşürmesine sebep olmasına rağmen NOx 

emisyonlarını arttırdığı görülmüştür.    

 

Anahtar Kelimeler: HAD, Amonyak, Hidrojen, Yanma, Emisyon 

 

 

 

1260

mailto:alper.ciftci@yildiz.edu.tr
mailto:hkayhan@yildiz.edu.tr


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

COMBUSTION SIMULATION OF MIXTURES 𝑵𝑯𝟑/𝑯𝟐 AND INVESTIGATION OF 

𝑵𝑶𝒙 EMISSIONS 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

After the industrial revolution, carbon emissions from hydrocarbon fuels increased all over the 

world. This situation brings that the problem such as global warming by causing greenhouse 

effect. In order to reduce greenhouse gases, studies are carried out on various fields such as 

engine technologies and exhaust gas treatment technologies. In addition, carbon emissions can 

be reduced to zero by choosing an alternative carbon-free fuel to be used as an energy source. 

The ammonia is an easily accessible chemical, as it solves the problem of carbon emissions. It 

is easier to store, lower in cost and safe than hydrogen, but ammonia will cause negative effects 

as well as positive effects. In this study, it is aimed that calculation of temperatures and 

emissions by using computational fluid dynamics in a computer modeled bunsen burner by 

choosing ammonia as an alternative fuel and adding hydrogen at different rates. Open-source 

software, OpenFoam, which is a computational fluid dynamics package program, was used for 

the simulation. Calculations were made using the Gri-Mech 3.0 chemical mechanism. The 

reactingFoam solvent, which allows the use of detailed chemical mechanisms, and the EDC 

(Eddy Dissipation Concept) model, which also allows the use of detailed mechanisms, were 

chosen as the combustion model. The standard k-ε turbulence model was used as the turbulence 

model. Before the calculations, the accuracy of the models was compared with the experimental 

data. Experimental data are taken from the experimental results of a jet flame, which is already 

available in the literature and used in this study, in which a mixture of methane and hydrogen 

is used as fuel. For close results, radiation effects are also taken into account and the importance 

of radiation effect is also mentioned. As expected, the increase in the volumetric ratio of 

ammonia, which has zero carbon emissions, in the fuel mixture caused the flame temperatures 

to decrease, but increased NOx emissions. 

 

Keywords: CFD, Ammonia, Hydrogen, Combustion, Emission 
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1) GİRİŞ 

Dünya üzerinde fosil yakıt kaynaklı karbondioksit salınımı, sanayinin gelişmesiyle ve büyüyen 

taşımacılık sektörünün etkisiyle de yıldan yıla artmaktadır [1]. Taşımacılık sektöründe 

kullanılan fosil yakıtlar, hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içeren doğal enerji 

kaynaklarıdır. Fosil yakıt kaynaklı sera gazı emisyonları 2020 yılı itibari ile dünya toplamının 

%16,2’sini oluşturmaktadır. Karbondioksit gibi sera gazları atmosferin sıcaklığında artışa sebep 

olarak küresel ısınmayı tetikler. %74,4 oranında en baskın gelen sera gazı karbondioksit gazıdır 

ve büyüyen ticaret hacmi ile doğru orantılı bir şekilde yıldan yıla artış göstermektedir [1, 2]. 

Teknolojik olarak geri kalmış motor kullanımı, uygun olmayan işletme koşulları ve 

termoekonomik açıdan optimize edilmemiş yakıt seçimi ile motorlarda kötü yanma 

gerçekleşmesi durumu söz konusu olup karbondioksit ile sülfür oksit, karbon monoksit, 

hidrokarbon salınımları da meydana gelmektedir. Bu tür emisyonları azaltmak için yanma 

sırasında ve yanma sonrası uygulamalar mevcuttur. Yanma sırasındaki makinelerin verimli 

işletilmesi ve yanma sonrası oluşan egzoz gazlarının atmosfere atılmasından önce alınan 

yakalama ve bertaraf teknolojileri gibi tedbirler iş gücü ve maliyet gerektirmektedir. Bu 

tedbirlerin yanında yanma öncesi alınan önlem olarak yakıt seçimine bakılabilir [2].  

Gemilerde yakıt olarak amonyak ve hidrojen gibi karbon içermeyen yakıtların kullanılması sera 

gazlarının büyük oranda azaltılmasına sebep olabilir. Karbon içermeyen yakıtlardan biri olan 

amonyak kullanımı karbon salınımı problemini çözmesiyle beraber kolay ulaşılabilir olup hem 

de hidrojene göre depolanıp taşınması da maliyeti düşük ve güvenlidir. Ancak azot oksit 

salınımında termal etkilerin yanı sıra yakıttan kaynaklı etkiler de söz konusu olacaktır. 

Amonyak, içerisinde barındırdığı nitrojenden dolayı azot oksit emisyonlarında artışa sebep 

olacaktır [3, 4].  

Starkman vd. dizel motorlarda alternatif yakıt olarak amonyak kullanılması üzerine yapılan en 

eski çalışmalardandır. Tek silindirli dizel motor ile deneysel çalışılmıştır. Çalışmada, saf 

amonyak enjektör yardımı ile doğrudan yanma odasına püskürtülmüştür. Amonyak oktan sayısı 

dizel yakıta göre fazla olduğundan kendi kendine tutuşamaz. Bu problemi çözmek için silindir 

kapağına buji eklenmiştir. Deney sonuçlarına göre saf amonyak kullanımı ile gücün %10 

azaldığı, yakıt sarfiyatının ve is oluşumunun arttığı tespit edilmiştir. Güçteki azalmanın ve yakıt 

sarfiyatındaki artışın amonyağın eksik yanma özelliğinden kaynaklandığı yorumu yapılmıştır. 

Söz konusu çalışmada, dizel çevriminin hesaplanabildiği bir model kullanılarak amonyak 

kullanımına ilişkin sayısal bir çalışma yapılmış olup, çalışmanın sonuçları deneysel sonuçlar 

ile benzerlik göstermiştir [5]. 

1262



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Pochet vd., düşük sıcaklık koşullarında amonyak yakıtının tutuşma gecikmesini hem deneysel 

hem sayısal olarak hidrojen ilaveli ve hidrojen ilavesiz olarak incelemiştir. Söz konusu çalışma, 

deneysel çalışma sonuçları ile simülasyon sonuçlarının karşılaştırılmasını sunmuştur. Saf 

amonyak ve amonyak ile hidrojen karışımları için hesaplanan ateşleme gecikmeleri, düşük 

sıcaklık koşullarında çalışan motorlar için uygunluğunu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, 

tutuşma gecikmesinde ciddi bir artış elde etmek için hidrojen ilavesinin hacimce %10'dan fazla 

olması gerektiğinin üzerinde durulmuştur. 0.35 eşdeğerlik oranında hem deneysel hem sayısal 

olarak ateşleme gecikmesinin azaldığı gözlemlenmiş ancak eşdeğerlik oranının ateşleme 

gecikmesine önemli bir etkisi görüşmemiştir [6]. 

Xinlu Han vd., amonyağın yakıt olarak yanma özelliklerini anlamak için ısı akısı yöntemini 

kullanarak ön karışımlı saf amonyak, amonyak/hidrojen, amonyak/karbon monoksit ve 

amonyak/metan karışımlarında laminer alev hızlarını deneysel olarak araştırmıştır. Bu 

çalışmada kinetik mekanizma olarak GRI-Mech 3.0, Okafor, ve San Diego olarak 

isimlendirilen üç adet kinetik mekanizma kullanılmıştır. Saf amonyak için deneysel sonuçlar 

literatür verileriyle iyi bir uyum göstermiş ve amonyağa hidrojen ilavesinin amonyak bazlı yakıt 

karışımlarının yanma oranını arttırmada en etkili yol olduğu gösterilmiştir. Söz konusu 

çalışmada kullanılan kinetik mekanizmaların hiçbiri, ölçülen koşulların çoğu için laminer alev 

hızını doğru bir şekilde tahmin edememiştir. Mekanizmaların saf amonyak ve amonyak içeren 

amonyak/hidrojen, amonyak/karbon monoksit ve amonyak/metan karışımlarının yanma 

modellemeleri için uygun olmadığını göstermiş olup, deneysel veriler ile sayısal hesaplamaların 

sonuçları arasındaki tutarsızlığın kaynağı mekanizmalarda azot içeren reaksiyonların, reaksiyon 

hız hesabında kullanılan katsayılarındaki yanlışlık ile ilgili olduğu belirtilmiştir [7]. 

Bu çalışmada, bunsen bekinde difüzyon alevi ile yanma modellenip, hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği ile yanma sonu ürünler ve sıcaklıklar hesaplanacaktır. Farklı amonyak ve hidrojen 

karışım oranlarında ve farklı eşdeğerlik oranlarında sıcaklık ve azotoksitlerin varlığı 

incelenecektir. Türbülans modeli olarak standart k-ε türbülans modeli kullanılacaktır. Yanma 

modeli olarak, detaylı kimyasal mekanizma kullanılmasına olanak tanıyan girdap dağılım 

konsept (Eddy Dissipation Concept) modellemesi kullanılacaktır.  
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2) AMONYAK SEÇİLMESİNİN ALTINDA YATAN SEBEP 

Amonyak, karbon içermeyen bir yakıt olarak hidrokarbon yakıtlara büyük bir alternatif 

olmaktadır. Sera gazı emisyonlarından karbondioksit salınımı amonyak kullanımı ile tamamen 

sıfıra inmektedir. Diğer bir karbon içermeyen yakıt olan hidrojenle kıyaslandığında amonyağın 

bir litresinde daha fazla kütlesel olarak hidrojen bulunmaktadır. Hidrojene kıyasla depolamak 

için daha az enerji harcanmaktadır ve daha kolay taşınmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi 

termodinamik özellikleri propana yakın olduğundan ve kaynama noktası gibi özellikleri 

propana benzediği için propan için tasarlanmış gemilerde de amonyak kullanımı kolayca 

entegre edilebilir [4, 8].  

 

 

Şekil 1 Propan ve amonyağın termodinamik özelliği [8] 

 

3) TEORİ 

Bu çalışmada, hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanarak türbülanslı difüzyon alevinin yanma 

davranışını iki boyutlu olarak incelenecektir. Reaktif, sıkıştırılabilir bir akış alanı içerisinde 

ilgili yönetici denklemlerini süreklilik denklemi, momentumun, enerjinin ve kimyasal 

bileşenlerin korunumu denklemleri şeklinde ifade edebiliriz. Bu denklemler aşağıda tensörel 

notasyonda ifade edilmiştir [9, 10]. 
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3.1) YÖNETİCİ DENKLEMLER 

Süreklilik denklemi: 
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Momentumun korunumu denklemi: 
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Yanma kodlarında dinamik viskozite genellikle Sutherland formülü kullanılarak hesaplanır: 
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Kimyasal bileşenlerin korunumu denklemi: 
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Enerjinin korunumu denklemi: 
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Schmidt sayısı, Prandtl sayısı ve Lewis sayısı: 

k

Sc
D




 ; Pr

pc 


 ; 

Pr

Sc
Le          (8) 

Akışkanın termodinamik özelikleri hesaplanırken JANAF termokimyasal tablolarına dayalı 

polinom yaklaşımı kullanılır: 

2 3 4

1 2 3 4 5( ) ( )pc T R a a T a T a T a T            (9) 

2 3 4 5

1 2 3 4 5 6( ) ( )h T R a T a T a T a T a T a            (10) 
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3.2) tÜRBÜLANS MODELİ 

Reynolds Stress modeli olarak iki denklemli standart k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Model 

sabitleri olarak literatürde önerilen sabitler alınmıştır [11]. 

0.09C  ; 1k  ; 1  ; 
1 1.44  ; 

2 1.92         (11) 

3.3) Yanma Modeli VE KİMYASAL MEKANİZMA 

EDC modeli, hem kimyasal reaksiyonların karışım hızından daha hızlı olduğu hem de kimyasal 

reaksiyonların daha yavaş gerçekleştiği durumlarda, ön karışımlı alevin ve difüzyon alevinin 

yanma problemleri için sabitleri değiştirmeye gerek kalmadan doğru sonuçlar veren bir yanma 

modeli olduğu literatürde de kendini göstermiştir [12]. Kimyasal mekanizma olarak Gri-Mech 

3.0 kullanılmıştır. 

3.4) RADYASYON MODELİ 

Radyasyon modeli olarak P1 Radyasyon modeli kullanılmıştır. 

 

4) SAYISAL SİMÜLASYON 

Bu çalışmada, Şekil 2’de görüldüğü üzere yakıt giriş çapı 8 mm, gaz çıkış çapı 400 mm ve akış 

alanının boyu 1 metre olacak şekilde bir bunsen beki modellenmiştir. 10 kW güç üretecek 

şekilde yakıt debisi belirlenip, eşdeğerlik oranına göre de hava debisi belirlenmiştir. Çaplara 

göre de hızlar hesaplanmıştır. Basınç atmosfer koşullarında olup 101325 Pascal seçilmiştir. 

  

 

Şekil 2 Bunsen Beki ve CFD Modeli 
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 Hız (m/s) Sıcaklık (K) Amonyak Hidrojen Azot Oksijen 

Yakıt Girişi 8.97 

300 

0.97126 0.02874 0 0 

Hava Girişi 
0.0148 

 

0 0 0.76710 0.23290 

Gaz Çıkışı 0 0 0.76710 0.23290 

Tablo 1 Eşdeğerlik oranı=1 ve %20 Hidrojen İlaveli Durum için örnek sınır şartları 

 

4.1) Simulasyonun doğrulanması  

Sandia Flame DLR_A alevinin modellenip OpenFoam paket programı ile hesaplanarak 

sonuçlar alınmıştır ve bu sonuçlar deneysel veriler ile kıyaslanmıştır. İlk hesaplamalarda 

radyasyon etkileri ihmal edilmiştir. Deneysel verilerden uzak çıktığı için radyasyonun ihmal 

edilemeyecek kadar önemli etkisi olduğu Şekil 3 ve Şekil 4’te de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3 T: Radyasyon etkisi, Texp: Deneysel sıcaklık verileri, Told: Radyasyon ihmal edilmiş 
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Şekil 4 CO: Radyasyon etkisi, COexp: Deneysel CO kütle fraksiyonu, COold: Radyasyon ihmal edilmiş 

 

5) SİMÜLASYON SONUÇLARI 

Sırası ile her bir eşdeğerlik oranı için amonyağa hacimsel olarak yüzde yirmiden başlayarak 

onar onar hidrojen ilavesi yapılmıştır. Grafiklerin -x ekseni simetri ekseni doğrultusunda brülör 

çapının katı cinsinden mesafeyi göstermektedir. -y ekseni ise ilk grafiklerde Kelvin biriminden 

sıcaklık, sonraki grafiklerde ise azotoksit gazının kütle fraksiyonunu göstermektedir. 

5.1) Sıcaklık 

Hidrojen eklendikçe yanmanın hızlanarak erkenden alevin yüksek sıcaklıklara çıktığı görülmüş 

ve alev boyunun kısaldığı Şekil 5’te gözlemlenmiştir.  

 

 

Şekil 5 Hidrojen ilavesine bağlı sıcaklık dağılımları (Eşdeğerlik oranı=1) 
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Hidrojen ilavesi arttıkça sıcaklık erkenden düşmeye başlamaktadır. Bu da bize hidrojen 

ilavesinin yanma hızını arttırdığını göstermektedir (Şekil 5,6).   

 

 

Şekil 6 Hidrojen ilavesiyle değişen, eksenel uzunluğa bağlı sıcaklık grafiği (Eşdeğerlik oranı=1, %Hidrojen=50-

80) 

 

Yakıt karışımında amonyağın hacimsel olarak fazla olduğu durumlarda sıcaklık artışı geç 

başlamaktadır ve bu da amonyağın tutuşma gecikmesini arttırdığını göstermektedir. Şekil 7’de 

%20 hidrojen ilaveli durumda 0-20 x/D aralığında açık bir şekilde görülmektedir.  

 

 

Şekil 7 Hidrojen ilavesiyle değişen, eksenel uzunluğa bağlı sıcaklık grafiği (Eşdeğerlik oranı=1, %Hidrojen=20-

40) 
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Sırasıyla her bir eşdeğerlik oranında tüm yakıt karışımları için simetri ekseni üzerindeki 

sıcaklık değerleri grafiklerde verilmiştir (Şekil 8,9,10,11). 

 

 

Şekil 8 Hidrojen ilavesiyle değişen, eksenel uzunluğa bağlı sıcaklık grafiği 

 

 

Şekil 9 Hidrojen ilavesiyle değişen, eksenel uzunluğa bağlı sıcaklık grafiği 
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Şekil 10 Hidrojen ilavesiyle değişen, eksenel uzunluğa bağlı sıcaklık grafiği 

  

 

Şekil 11 Hidrojen ilavesiyle değişen, eksenel uzunluğa bağlı sıcaklık grafiği 
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5.2) NO gazının kütle fraksiyonu 

 

Şekil 12 Hidrojen ilavesine bağlı NO kütlesel fraksiyon dağılımları (Eşdeğerlik oranı=1, Hidrojen ilavesi=%50-

80) 

 

Şekil 12,13’te görüldüğü üzere hidrojen ilavesi azaldıkça, alevin reaksiyon bölgesinde NO kütle 

fraksiyonunda artış gözlemlenmiştir. Amonyağın yakıt karışımı içerisindeki artışı NO artışı ile 

doğru orantılı olduğu görülmüştür.  
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Şekil 2Hidrojen ilavesine bağlı NO kütlesel fraksiyon dağılımları (Eşdeğerlik oranı=1, Hidrojen ilavesi=%20-

40) 

 

5.3) Karbon içeriği 

Hidrojen ve amonyak karbon içermediğinden dolayı is (karbon atomu), CO , 2CO  gibi herhangi 

bir karbon bazlı ürün oluşmamıştır.  

 

6) SONUÇ 

Amonyak karbon içermemesiyle, potansiyel bir sürdürülebilir enerji kaynağı olarak kabul 

edilebilir.  Ancak amonyak, iki ana probleme sahiptir.  

 Birincisi, düşük yanma hızına sahip olup yanma odası içerisinde sağlıklı ve stabil bir 

yanma meydana gelmez. Bu durum içten yanmalı motorlarda yanma kaynaklı vuruntuya sebep 

olabilir. Çözüm olarak yanma hızını arttıracak yakıt ilaveleri yapılabilir veya farklı yanma odası 

teknolojileri üzerine çalışmalar yapılabilir.  
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 İkinci problem ise alev sıcaklıkları düşük olmasına rağmen yanma sonucu önemli 

miktarlarda NO emisyonu salınımında artışa sebep olmaktadır. Bunun sebebi yakıt kaynaklı 

olup amonyağın içerisinde bulunan azot atomudur. Azot içermeyen yakıtlarda NOx 

emisyonlarına sadece havadaki azot atomu katkıda bulurken amonyakta ilave olarak kendinden 

kaynaklı NOx oluşumlarını desteklemektedir. Çözüm önerisi olarak yanma odasına verilen 

hava içerisindeki azot yerine argon kullanımı olabilir. Yanma odası sıcaklıklarında soğutma 

yollarına başvurulabilir veya farklı yanma odası teknolojileri üzerinde çalışmalar yapılabilir.   

 

SİMGE LİSTESİ 

 

ij  : Kronecker sembolü 

  : Dinamik Viskozite 

sA , sT  : Kimyasal bileşenin transport özellikleri 

iR   : Kimyasal bileşenin oluşum oranı 

k

iJ  : k kimyasal bileşenin konsantrasyon gradyanları nedeniyle oluşan difüzyon akısı 

kY   : k kimyasal bileşeninin kütle kesri 

      : Isı salınımı 

      : Isı yayılım katsayısı 

kSc   : Schmidt sayısı 

Prk   : Prandtl sayısı  

 

  

1274



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

KAYNAKÇA 

Ritchie, H., Roser, M., Rosado, P.: CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World Data. 

(2020) 

Ünlügençoğlu, K.: Investigation of exhaust emissions from ships with different methods, 

(2018) 

de Vries, N.: Safe and effective application of ammonia as a marine fuel, (2019) 

Aziz, M., Wijayanta, A.T., Nandiyanto, A.B.D.: Ammonia as Effective Hydrogen Storage: A 

Review on Production, Storage and Utilization. Energies. 13, 3062 (2020) 

Starkman, E.S., James, G.E., Newhall, H.K.: Ammonia as a Diesel Engine Fuel: Theory and 

Application. SAE Trans. 76, 3193–3212 (1968) 

Pochet, M., Dias, V., Moreau, B., Foucher, F., Jeanmart, H., Contino, F.: Experimental and 

numerical study, under LTC conditions, of ammonia ignition delay with and without 

hydrogen addition. Proc. Combust. Inst. 37, 621–629 (2019) 

Han, X., Wang, Z., Costa, M., Sun, Z., He, Y., Cen, K.: Experimental and kinetic modeling 

study of laminar burning velocities of NH3/air, NH3/H2/air, NH3/CO/air and 

NH3/CH4/air premixed flames. Combust. Flame. 206, 214–226 (2019) 

Ouadha, A., En nacer, M., Adjlout, L., Imine, O.: Exergy analysis of a two-stage refrigeration 

cycle using two natural substitutes of HCFC22. Int. J. Exergy - INT J EXERGY. 2, 

(2005) 

Attia, M., Driss, Z., Bouras, F., Khechekhouche, A.: Investigations CFD Numerical of the 

Combustion of Methane or Propane: Aero-Thermo-Chemical Study. 5, (2017) 

Pierce, C.D., Moin, P.: Progress-variable approach for large-eddy simulation of non-premixed 

turbulent combustion. J. Fluid Mech. 504, 73–97 (2004) 

Versteeg, H.K., Malalasekera, W.: An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The 

Finite Volume Method. Pearson Education Limited (2007) 

Magnussen, B.F.: The eddy dissipation concept: A bridge between science and technology. In: 

ECCOMAS thematic conference on computational combustion. p. 24. Libson, Portugal 

(2005) 

 

 

 

 

 

1275



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

ARI MERASINDA KULLANILAN ADAÇAYININ (Salvia officinalis L.) SAPLARI VE 

YAPRAKLARININ YAĞ ASİDİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
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Özet 

Bu çalışmada, arı merasında kullanılan adaçayının (Salvia officinalis L.) sapları ve 

yapraklarının yağ asidi içerikleri incelenmiştir. Adaçayının sap ve yapraklarının yağ asidi 

bileşimleri, yağ asitlerindeki metil esterlerin gaz kromatografisi yardımıyla belirlenmiştir. 

Adaçayı sap ve yapraklarının yağ asidi kompozisyonu farklı doymuş ve doymamış yağ 

asitlerine sahip olmuştur. Adaçayına ait sap ve yaprakların doymuş yağ asitleri ana bileşen 

olarak palmitik ve stearik asitleri içerirken, az miktarda miristik, pentadekanoik, margarik ve   
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araşidik asitleri içermektedir. Ada çayının sapları ve yapraklarının başlıca doymamış yağ 

asitleri ise oleik, linoleik ve linolenik asitler olarak tanımlanmıştır. Adaçayının yapraklarında 

doymamış yağ asitleri olarak eser miktarda margoleik ve eikosenoik asitleri tespit edilirken, 

adaçayının saplarında bu asitlere rastlanmamıştır. Adaçayının sapları ve yapraklarındaki toplam 

doymuş yağ asidi içerikleri %36.44 ile %52.01 arasında, toplam doymamış yağ asidi içerikleri 

ise %47.99 ile %63.56 arasında değişim göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Arı merası, adaçayı, yaprak, sap, yağ asitleri 
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DETERMINATION OF FATTY ACID CONTENT OF STEMS AND LEAVES OF 

SAGE (Salvia officinalis L.) USED IN BEE PASTURE 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Fatty acid contents of stems and leaves of sage (Salvia officinalis L.) used in bee pasture were 

investigated in this study. The fatty acid contents of the stems and leaves of sage were 

determined by gas chromatography of the methyl esters in their fatty acids. The fatty acid 

composition of stems and leaves of sage had different saturated and unsaturated fatty acids. 

While the saturated fatty acids of the stem and leaves of sage contain palmitic and stearic acids 

as the main components, they contain small amounts of myristic, pentadecanoic, margaric and 

arachidic acids. The main unsaturated fatty acids of the stems and leaves of sage are defined as 

oleic, linoleic and linolenic acids. While trace amounts of margoleic and eicosenoic acids were 

detected as unsaturated fatty acids in the leaves of sage, these acids were not found in the stems 

of sage. The total saturated fatty acid contents in the stems and leaves of sage varied between 

36.44% and 52.01%, and the total unsaturated fatty acid contents varied between 47.99% and 

63.56%. 

 

Keywords: Bee pasture, sage, leaf, stem, fatty acids 
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GİRİŞ 

Ülkemiz florası birçok tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Tıbbi ve aromatik 

bitkilerin büyük kısmı bitkisel yağ, ilaç etken maddesi, gıda, baharat, kozmetik ve bitkisel çay 

gibi alanlarda kullanılmaktadır (Varlı ve ark., 2020).  

Tıbbi aromatik bitkilerden biri olan adaçayı da ülkemizde ihracatı yapılan önemli türler arasında 

olup, kurağa ve soğuğa dayanımı oldukça iyi olan bir türdür (Bahtiyarca Bağdat, 2006). 

Adaçayı (Salvia officinalis L.), Türkiye’de doğal yayılış gösteremeyen bir türdür (Ekren ve ark., 

2007). Adaçayı nezle ve grip gibi boğaz rahatsızlıklarında ve böbrek hastalıklarında daha çok 

kullanılmakta ve çay olarak tüketilmektedir (Zeybek ve Zeybek, 2002). 

Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar yaşayan organizmaların varlıklarını devam ettirmeleri için 

gerekli olan yapı taşları olup, bu organizmalar için aynı zamanda enerji kaynağıdırlar.  

Yağlar, temel gıda maddesidir. Bitkisel yağlar hayvansal yağlara göre daha kolay ve daha ucuza 

elde edilmektedir. Sağlık açısından da bitkisel yağlar, hayvansal yağlara göre daha uygun 

olmaktadır. Bu nedenle bitkisel yağlar, hayvansal yağlara göre daha fazla tüketim alanı 

bulmaktadır (İncekara, 1972). 

Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ancak sahip oldukları yağ asidi kompozisyonlarının 

belirlenmesi ile mümkündür. Kısacası bir yağın kalitesi ancak yağ asidi kompozisyonu ile 

belirlenebilir ve yağ asitleri kompozisyonları genetik, ekolojik, morfolojik, fizyolojik ve 

kültürel uygulamaların kontrolünde değişiklik gösterebilmektedir (Karaca ve Aytaç, 2006). 

Bu çalışmanın amacı, adaçayı bitkisinin sapları ve yapraklarının yağ asidi bileşimini 

belirlemektir. 

 

MATERYAL ve METOD 

Bu çalışmada bitkisel materyal olarak Salvia officinalis türünün sapları ve yaprakları 

kullanılmıştır. Bu türün sapları ve yaprakları Türkiye'nin Bingöl ilindeki arı meralarından 

Haziran-Eylül 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Yağ Ekstraksiyonu ve Yağ Asidi Metil Esterlerinin (FAME) Hazırlanması 

Adaçayının sapları ve yapraklarındaki kirlilikler uzaklaştırılmış ve temiz saplar ve yapraklar 

bir bilyalı değirmen kullanılarak toz haline getirilmiştir. Lipitler, heksan/izopropanol (3:2) ile 

ekstre edilmiştir (Hara ve Radin, 1978). Lipid özleri 1 g'de 10 dakika santrifüjlenmiş ve 

süzülmüştür. Daha sonra çözücü, 50°C'de bir döner buharlaştırıcıda çıkarılmıştır.  
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GC-MS Analizi 

Her bir bitki numunesinden 5 g 10 mL heksan/izopropanol içinde 10.000 rpm'de 30 saniye 

homojenize edilmiş ve 5000 rpm'de 10 dakika santrifüjlenmiştir. Lipid ekstraktlarındaki yağ 

asitleri, metanol içinde %2 sülfürik asit vasıtasıyla metil esterlere dönüştürülmüştür (Christie, 

1990). Bu karışım, 15 saat metilasyon için 500C'de tutulmuştur. Metil esterleri içeren karışımın 

çözücüsü daha sonra nitrojen altında 450C'de buharlaştırılmış, test tüplerinin altındaki yağ 

asitleri 1 mL heksan içinde çözündürülmüş ve amber GC şişeleri kullanılarak GC-MS ile analiz 

edilmiştir. Uçucu yağlar HP 6890 GC ile donatılmış ve FID dedektörü kullanılarak analiz 

edilmiştir. Yağ asidi analizi için bir Agilent marka 7890A / 5970 C GC-MS cihazı ve bir SGE 

Analytical BPx 90 100m x 0.25 mm x 0.25 um kolon kullanılmıştır. Sıcaklık programı kademeli 

olarak 100 0C'den 240 0C'ye ısıtılmış ve toplam süre 40 dakikaya ayarlanmıştır. Enjeksiyon 

hacmi 1 uL ve bölünme oranı 10:1, solvent gecikme süresi 12 dakika, taşıyıcı gaz He’dur. 

Analizler Bingöl Üniversitesi merkez laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağ 

bileşikleri Wiley ve Nist kütle spektral kütüphanesi kullanılarak tanımlanmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Adaçayının sapları ve yapraklarının doymuş asitler arasında ana bileşen yağ asitleri olarak 

palmitik ve stearik asitler bulunurken, az miktarda da olsa miristik, pentadekanoik, margarik ve 

araşidik asitleri de içermektedir. Ada çayı bitkisinin sapları ve yapraklarında bulunan başlıca 

doymamış yağ asitleri ise oleik, linoleik ve linolenik asitlerdir. Doymamış yağ asilerinden 

pentadekonoik ve eikosenoik asitler sadece ada çayının yapraklarında tespit edilmiş olup, 

oranları %1’den daha düşük saptanmıştır (Tablo 1). 

Adaçayı bitkisinin sapları ve yapraklarından elde edilen miristik asit %0.98 ile %1.17 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek miristik asit adaçayının saplarında, en düşük miristik asit ise 

adaçayının yapraklarında saptanmıştır. Pentadekanoik asit adaçayının sadece yapraklarında 

%0.60 oranında tespit edilmiştir. Salvia officinalis türünün yağ asitleri ve uçucu yağ bileşimi 

üzerine su eksikliğinin etkilerinin incelendiği bir araştırmada, kontrol uygulamalarından elde 

edilen miristik asit oranı %4.24 iken, orta seviyede su kısıtlılığı yapılan uygulamalardan %4.30, 

yüksek seviyede su kısıtlılığı yapılan uygulamalardan ise %5.15 olarak elde edilmiştir (Bettaieb 

ve ark., 2009). Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan bazı Salvia türlerinin tohumlarına ait 

miristik asit ve pentadekanoik asit oranları Gören ve ark. (2006) tarafından sırasıyla %0.2-1.3 

ve %0.1-0.4, Azcan ve ark. (2004) tarafından sırasıyla %0.1-0.5 ve %0.1-0.2, Bağcı ve ark. 

(2004) tarafından miristik asit oranları %0.1-0.6 arasında değiştiği, bazı Salvia taksonlarının  
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yapraklarına ait miristik ve pentadekanoik asit oranlarının ise sırasıyla %0.76-2.45 ve %0.34-

4.06 arasında değiştiği saptanmıştır (Bakoğlu ve ark., 2016). 

Doymuş yağ asitlerinden palmitik, stearik ve araşidik asitler sırasıyla %24.95-%33.27, %9.13-

15.32 ve %1.07-1.65 arasında değişim göstermişlerdir. En yüksek palmitik, stearik ve araşidik 

asitler adaçayının saplarında tespit edilirken, en düşük palmitik, stearik ve araşidik asitler 

adaçayının yapraklarında tespit edilmiştir. Adaçayı tohumlarının yağ asidi bileşimlerinde ve 

biyoaktivitelerinde hasat yılına bağlı olarak meydana gelen değişimleri incelendiği bir 

araştırmada, palmitik ve stearik asitlerin yıllara bağlı olarak %6.07-7.27 ve %2.24-2.89 

arasında değiştiği bildirilmiştir (Tulukçu ve ark., 2012). Diğer taraftan, Tunus’ta yapılan bir 

çalışmada adaçayının toprak üstü aksamlarında palmitik asit oranının %8.01-20.27, stearik asit 

oranının %1.86-2.77 ve araşidik asit oranının %0.84-2.69 arasında değiştiği bildirilmiştir 

(Bettaieb ve ark., 2009). Bazı Salvia türlerinin tohumlarına ait palmitik, stearik ve araşidik asit 

oranları Gören ve ark. (2006) tarafından sırasıyla %6.4-12.8, %0.7-4.7 ve %0.1-0.2, Azcan ve 

ark. (2004) tarafından sırasıyla %7.4-21.0, %2.4-5.2 ve %0.1-0.9, Bağcı ve ark. (2004) 

tarafından sırasıyla %3.8-8.7, %1.8-2.9 ve %0.1-0.2 arasında değiştiği, bazı Salvia 

taksonlarının yapraklarına ait palmitik, stearik ve araşidik asit oranlarının ise sırasıyla %6.5-

14.58, %2.50-22.54 ve %4.32-13.9 arasında değiştiği saptanmıştır (Bakoğlu ve ark., 2016). Tuz 

stresi altında adaçayı (Salvia officinalis L.) yapraklarının yağ asidi bileşimindeki değişikliklerin 

incelendiği bir çalışmada ise palmitik, stearik ve araşidik asit oranlarının sırasıyla %11.9-15.1, 

%0.95-1.98 ve %2.36-5.80 arasında değiştiği bildirilmiştir (Ben Taarit ve ark., 2010). 

Doymuş yağ asitlerinden bir diğeri olan margarik asit, adaçayının sadece yapraklarında eser 

miktarda (%0.31) saptanmıştır. Gören ve ark. (2006) tarafından bazı Salvia türlerinin 

tohumlarında margarik asit %0.2-0.4 arasında bulunurken, Azcan ve ark. (2004) tarafından 

%0.1-.2 arasında ve Bağcı ve ark. (2004) tarafından ise %0.1 civarında bulunmuştur. 

Türkiye’den toplanan bazı Salvia taksonlarının yapraklarına ait margarik asit oranının ise 

%0.12-2.12 arasında değiştiği bildirilmiştir (Bakoğlu ve ark., 2016). 

Adaçayı bitkisinin sapları ve yapraklarının yağlarında tespit edilen başlıca doymamış asitler 

oleik, linoleik ve linolenik asitlerdir. En yüksek oleik ve linolenik asit içerikleri adaçayının 

yapraklarında (sırasıyla %11.38 ve %41.27) ve en düşük değerler ise adaçyının saplarında 

(sırasıyla %10.81 ve %20.77) saptanmıştır. Linolenik asit, adaçayı bitkisinin sapları ve 

yapraklarının yağlarındaki hem oleik asit ve hem de linoleik asitten daha fazla tespit edilmiştir. 

Linoleik ve linolenik asitlerin tersine oleik asit içeriği en yüksek adaçayının saplarında 

(%16.41), en düşük ise saplarında (%10.09) saptanmıştır. 
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Salvia sclarea bitkisinin tohumlarının yağ asitleri kompozisyonunun belirlendiği çalışmada, 

doymuş yağ asitlerinden oleik, linoleik ve linolenik asitlerin 2006-2010 yılları arasında sırasıyla 

%20.10-22.97, %15.54-18.06 ve %50.04-53.69 olarak değiştiği bildirilmiştir (Tulukçu ve ark., 

2012). Salvia officinalis'in toprak üstü kısmının yağ asidi konsantrasyonlarının belirlendiği 

çalışmada, doymamış yağ asidi bileşenlerinden oleik, linoleik ve linolenik asitlerin sırasıyla 

%4.52-15.42, %1.56-11.58 ve %13.77-36.09 arasında değiştiği bildirilmiştir (Bettaieb ve ark., 

2009). Ülkemizin farklı illerinden toplanan bazı Salvia türlerinin tohumlarına ait oleik, linoleik 

ve linolenik asit oranları Gören ve ark. (2006) tarafından sırasıyla %8.3-23.8, %24.3-59.6 ve 

%1.4-37.2, Azcan ve ark. (2004) tarafından sırasıyla %9.6-31.0, %18.1-61.1 ve %0.6-38.6, 

Bağcı ve ark. (2004) tarafından sırasıyla %16.8-21.2, %28.1-69.2 ve %0.8-40.8 arasında 

değiştiği, bazı Salvia taksonlarının yapraklarına ait oleik, linoleik ve linolenik asit oranlarının 

ise sırasıyla %13.14-34.30, %14.72-27.61 ve %12.46-32.82 arasında değiştiği bildirilmiştir 

(Bakoğlu ve ark., 2016). Farklı tuz konsantrasyonlarının adaçayı yapraklarındaki yağ asidi 

bileşimine etkisinin incelendiği çalışmada ise oleik, linoleik ve linolenik asit oranlarının 

sırasıyla %6.4-11.4, %14.0-15.7 ve %040.1-45.8 arasında değiştiği bildirilmiştir (Ben Taarit ve 

ark., 2010). 

Doymamış yağ asitlerinden margoleik ve eikosenoik asitler sadece adaçayının yapraklarında 

(sırasıyla %0.48 ve %0.34) tespit edilmiştir. Su kısıtlılığının Salvia officinalis bitkisinin toprak 

üstü aksamındaki yağ asitleri bileşenleri üzerine etkilerinin incelendiği çalışmada, kontrol 

parsellerinde elde edilen eikosenoik asit oranı %14.72 iken, su kısıtlığı arttıkça eikosenoik asit 

oranında da buna paralel olarak artış olduğu (orta seviyede su kısıtlılığında %28.58 ve yüksek 

seviyede su kısıtlılığında %57.02) saptanmıştır (Bettaieb ve ark., 2009). Tuz stresi altında 

yetiştirilen adaçayının yapraklarına ait yağ asidi bileşimlerinin incelendiği çalışmada, 

eikosenoik asit oranının %9.99-20.2 arasında değiştiği bildirilmiştir (Ben Taarit ve ark., 2010). 

Türkiye’den toplanan Salvia yapraklarına ait eikosenoik asit oranının ise %0.67-3.46 arasında 

değiştiği bildirilmiştir (Bakoğlu ve ark., 2016). 

Adaçayının sapları ve yapraklarının toplam doymuş yağ asitleri %36.44 ile %52.01 arasında, 

toplam doymamış yağ asitleri miktarları ise %47.99 ile %63.56 arasında bulunmuştur. Adaçayı 

bitkisinde en yüksek doymuş yağ asitleri bitkinin saplarından elde edilirken, en düşük doymuş 

yağ asitleri bitkinin yapraklarından elde edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Adaçayının sap ve yapraklarının yağ asidi kompozisyonu 

 Ada Çayı 

 Sap Yaprak 

C 14:0 1.17 0.98 
C 15:0 0.60 - 
C 16:0 33.27 24.95 
C 17:0 - 0.31 
C 18:0 15.32 9.13 
C 20:0 1.65 1.07 
∑TSFA 52.01 36.44 

C 17:1 - 0.48 
C 18:1 10.81 11.38 
C 18:2 16.41 10.09 
C 18:3 20.77 41.27 
C 20:1 - 0.34 
∑TUSFA 47.99 63.56 

C14:0 Miristik asit; C15:0 Pentadekanoik asit; C16:0 Palmitik asit; C17:0: Margarik asit; C17:1 Margoleik asit; 

C18:0: Stearik asit; C18:1 Oleik asit; C18:2 Linoleik asit; C18:3 Linolenik asit; C20:0 Araşidik asit; C20:1 

Eikosenoik asit; TSFA: Toplam doymuş yağ asidi; TUSFA: Toplam doymamış yağ asidi 
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ABSTRACT 

Health promoting behaviors generate a specific quality of social life and degree of equity in 

health. Physical activity and a well-balanced diet are important factors in preventing major 

noncommunicable diseases. Workplace health promotion has been advocated as a preventive 

intervention for job stress, including programs supporting healthy habits or creating positive 

organizational culture.  Traditionally, nurses have focused their health promotion efforts on 

disease prevention and influencing people's attitudes toward their health. However, because 

they have multi-disciplinary knowledge and expertise in health promotion in their nursing 

practice, their job as health promoters is more complicated.Keywords: Health promotion, 

healthy, nursing 
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1. INTRODUCTİON 

Health promoting behaviors are major criteria in determining lifestyles (Darkhor et al., 2018). 

In human societies, bidirectional interaction of social determinants and self-determination of 

ifestyles influence behaviors according to attitudes, beliefs, values, and consumption patterns. 

These behaviors generate a specific quality of social life and degree of equity in health (Almeida 

& Silva Carvalho, 2018). Health promotion paid much attention to social determinants of health 

and health equity but less attention was paid to ecological determinants. A fundamental 

determinant of health is natural systems making earth liveable (air, water, food, fuels and 

materials). WHO was confirmed that ‘the source of human health is nature’. The most important 

task facing health promotion in the 21st century is planetary health (Hancock & IUHPE, 2021). 

Contact with nature improves human health (Razani et al., 2016). Inequities in both health status 

and health services are important barriers to achieve Millennium Development Goal 4. 

Community-based health promotion strategy is espected to reduce inequities in rural low-

income settings (Callaghan-Koru et al., 2013). Nurses report inadequacies in health promotion 

practices (Blake et al., 2017).  

Medical facilities must be coordinated with the behavioral and economic drivers in 

communities that are most associated to good long-term health for an effective health care 

system to exist. By providing crucial skills and fostering trust between health care institutions, 

community organizations, and residents, intermediaries can assist in this process. Nurses are 

one of the most crucial types of mediators. They tend to be the closest to the patient and their 

family caregivers, and the most aware of their broader psychosocial and health care 

requirements, in addition to providing expert health care services. From Clinical Nurse Leaders 

to school and parish nurses, a wide spectrum of nursing specialties occupy this function (Butler 

& Diaz, 2017). 

Nurses play a significant role in public health promotion. Traditionally, nurses have focused 

their health promotion efforts on disease prevention and influencing people's attitudes toward 

their health. However, because they have multi-disciplinary knowledge and expertise in health 

promotion in their nursing practice, their job as health promoters is more complicated 

(Kemppainen et al., 2013). Expanding scientific understanding and public outcry over wretched 

urban living conditions spawned population-based, preventative health care, which gave birth 

to public health nursing as a distinct nursing profession. Nurses in public health were considered 

as playing a critical role in improving the health and social situations of the most disadvantaged 

people. Early public health nursing leaders considered themselves as advocates for these  
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communities as well. Public health nurses work in a variety of settings in the twenty-first 

century, including community nursing centers, home health agencies, housing developments, 

local and state health departments, neighborhood centers, parishes, school health programs, and 

workplaces and occupational health programs, to name a few. The fragile elderly, homeless 

folks, inactive individuals, smokers, teen mothers, and those at risk for a specific disease are all 

high-risk, vulnerable populations that are frequently the focus of treatment (Kulbok et al., 

2012). 

Physical activity and a well-balanced diet are important factors in preventing major 

noncommunicable diseases (Franco et al., 2021). Tobacco use, poor diets, and insufficient 

physical activity are key causes to chronic disease in the United States, and they are more 

prevalent among socioeconomically disadvantaged groups. Differences in the frequency of 

harmful behaviors among communities with varying physical, social, and economic resources 

show that contextual environmental factors play a significant influence in the development of 

unhealthy habits. However, health promotion activities are frequently carried out in isolation, 

with little regard for the broader social and economic implications on lifestyle. For example, 

clinicians' advice to patients to stop smoking or lose weight can help motivate people to change 

behaviors, but their ability to take subsequent action can benefit from coordination with 

community-based and public health programs that offer intensive counseling services, and from 

modified environmental conditions to facilitate behavior change where people live, work, learn, 

and play (Woolf et al., 2011). 

Men in high-income countries have inferior food habits and are more likely than women to be 

overweight or obese. The assumption that paying attention to one's health is incompatible with 

male identities is a key barrier to men participating in health promotion. Modern health 

promotion programs are thought to lack "manly" appeal, and they frequently fail to engage and 

retain males (Sharp et al., 2018). 

A healthy lifestyle can prevent several health problems experienced by adults with intellectual 

disabilities. For the development of effective and usable health promoting interventions for 

people with intellectual disabilities, the perspective of the intended audience should be taken 

into account. For participants, healthy living entails more than healthy food and exercising: 

feeling healthy, happiness and level of independence are perceived as important as well. Factors 

related to ability to live healthily are lack of motivation, support from others and environmental 

factors such as available health education, a lack of facilities and location of work or residence. 

Adults with mild to moderate intellectual disabilities have a good understanding of what being  
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healthy and living healthily constitute. As they face several difficulties in their attempts to live 

healthily, existing health promotion programmes for people with intellectual disabilities must 

be tailored to individual preferences and motivations and adapted for individual physical 

disabilities. Moreover, because of their dependency on others, tailoring should also be focused 

on the resources and hindering factors in their physical and social environment (Kuijken et al., 

2016). 

Marcus-Varwijk et al., (2016) conducted research to learn more about older individuals' 

perceptions on healthy living and their interactions with professionals. When health 

professionals engage in personalized health promotion in their everyday work routines, they 

need to keep this perspective in mind. In the Netherlands, 18 semi-structured interviews with 

elderly persons (ages 55 to 98) were conducted. The transcripts were analyzed using the 

framework analysis method. Three themes emerged from the data: a) healthy living: daily 

routines and staying active, b) enacting healthy living (accepting and adapting), c) interaction 

with health professionals with regard to healthy living (autonomy and reciprocity). Researches 

concluded that, older adults experience healthy living in a holistic way in which they prefer to 

live active and independent lives. Health professionals should focus on building an equal 

relationship of trust and focus on positive health outcomes, such as autonomy and self-

sufficiency when communicating about healthy living.  

Top priorities for workplace health promotion should include low-fat diet, aerobic exercise, 

nonsmoking, and adequate sleep (Byrne et al., 2016). 

 

2. BODY WEİGHT 

The ideal of a normal body weight obtained by monitoring and balancing diet and physical 

exercise has been tightly linked to the health of children in wealthy economies. As a result, 

young people are taught how to prevent being obese at a young age through their families' 

language and habits, messages imbedded in children's media, and formal schooling (Wright & 

Halse, 2014).  

Obesity is more common in those who suffer from mental illnesses than in the general 

population. Several studies found that weight loss in this population can be achieved with 

psycho-educational and/or behavioral weight management strategies. However, evidence of 

effectiveness alone is insufficient for policymaking (Verhaeghe et al., 2014).  
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3. WORKPLACE 

Workplace health promotion has been advocated as a preventive intervention for job stress, 

including programs supporting healthy habits or creating positive organizational culture 

(Jarman et al., 2015). In affluent countries, presenteeism is on the rise, owing to an aging 

workforce. Presenteeism has a higher economic cost than absence and employer health 

expenditures. Employers are implementing health promotion and wellness initiatives in the 

workplace to improve employee health and minimize absenteeism. It's unclear how to best 

develop, integrate, and deliver these programs (Ammendolia et al., 2016). 

Worksite health promotion interventions are increasingly being employed to promote employee 

health behaviors as firms look for methods to decrease rising health-care expenditures. 

Implementing environmental and/or regulatory modifications to encourage employees to adopt 

healthier behaviors is an alternative to typical worksite health promotion programs (Kahn-

Marshall & Gallant, 2012). 

The current global economic crisis poses major challenges for workplace health promotion. 

Activities that are not perceived to obviously and directly contribute to profits could be 

sacrificed (Hodgins et al., 2010).  

 

4. AGE 

A key pregnancy aim for many women is to have a pleasant, healthy pregnancy. General 

practitioners are in a unique position to significantly contribute on many levels to this 

realization because of the continuum of care they provide, which includes preconception 

counseling, early pregnancy treatment, referral or ongoing prenatal care, and postpartum 

management (Frayne & Hauck, 2017). 

Nurses are directly responsible for assessing the growth and development of children in many 

healthcare settings (Speedie, 2016). Parents who look after disabled children report poor 

physical and emotional health. They are stressed out and find it difficult to engage in health-

related behaviors and'standard' preventive programs (e.g. weight loss programmes). 

Interventions that promote ways to improve the health and well-being of parent carers are 

required, and they must be targeted to their specific needs and circumstances (Borek et al., 

2018). 
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The increase in overweight and obesity among children has emerged as an important public 

health issue. This trend has highlighted the need for accessible and novel approaches to support 

healthy weights for children and their families to prevent childhood obesity (Bottorff et al., 

2021). Physical activity reduces the risk of cardiovascular disease in the future; yet, only a small 

percentage of children and adolescents get the necessary amount of daily activity. Small 

amounts of high-intensity exercise have a high efficacy for health benefits in children and 

adolescents as a primary prevention of cardiovascular disease risk. High-intensity exercise is a 

safe and effective way for children and adolescents to improve a variety of cardiometabolic 

outcomes (Bond et al., 2017). 

Untreated severe tooth decay has an impact on a kid's growth, weight, quality of life, and 

cognitive development, with consequences that reach beyond the child to the family, 

community, and health-care system. Early health behavioural factors, such as dietary behaviors 

and eating patterns, can have a significant impact on the onset and progression of oral disorders, 

notably dental caries. The mother, as the primary caregiver, plays a vital role in the adoption of 

protective health-care behaviors, and parental feeding patterns have a significant impact on 

children's eating habits (Arrow et al., 2013). 

A shift in the role of public health practice to population-focused care, combined with 

demographic shifts that have increased the population's diversity and age, has produced a 

demand for a public health workforce with a higher level of expertise in community and 

population-based practices. The shift in health-care delivery from hospitals to communities, 

from disease treatment to disease prevention and promotion, is continuing. Nursing is the 

autonomous and collaborative care of people of all ages, families, groups, and communities, in 

all settings, sick or well. Nursing encompasses the promotion of health, sickness prevention, 

and the care of the sick, disabled, and dying (Hadjo & Kasenda, 2015).  

As the world's population ages, there is worry about the impact of an aging population on 

healthcare systems' economic viability and the social consequences of an older society. Health 

officials and advocacy groups in countries at the forefront of this trend are now working on 

solutions to mitigate the social and financial consequences of an aging population. There is 

widespread agreement that it is critical to ensure that rising lifespans are matched by rising 

"healthspans" – the number of years spent in excellent health – for both society and people. 

There is also growing consensus that vaccination is one of the tools that can play an important 

role in improving adult health – though currently vaccination coverage is often poor (Doherty 

et al., 2019).  
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5. EXERCİSE 

Physical inactivity is one of the main modifiable risk factors for worldwide mortality, with a 

20% to 30% higher risk of death compared to those who are physically active. Physical activity's 

"behavior" is complex, involving social, environmental, psychological, and hereditary 

elements. When opposed to individuals who are physically inactive, physically active people 

of all ages and ethnicities have higher levels of cardiorespiratory fitness, health, and wellness, 

as well as a lower chance of developing various chronic medical disorders, including 

cardiovascular disease. Although more intensity and longer periods of physical activity are 

linked to better results, even small quantities of physical activity have health advantages 

(Fletcher et al., 2018). 

While vigorous and exhausting exercise is a known immunosuppressant that raises the risk of 

upper respiratory tract infections, moderate frequent exercise has been linked to significant 

disease protection and is used to treat a variety of chronic conditions. There are now two major 

hypotheses that may explain how exercise and training affect the immune system. These 

theories are: 1) the impact of exercise on hormones and cytokines; 2) exercise's ability to 

modulate glutamine levels (Rosa Neto et al., 2011). 

The benefits of aerobic training in health promotion are well known, and health professionals 

continue to use this style of exercise training as the gold standard when prescribing exercise 

programs. Resistance training, on the other hand, provides a number of advantages over aerobic 

exercise. These distinct advantages illustrate the importance of resistance training in health 

promotion. Resistance training has similar, if not superior, health-promoting effects to aerobic 

training, such as increasing and/or maintaining lean body mass and bone mineral density. As 

such, resistance training should be considered an integral component, along with aerobic and 

flexibility training, in any exercise programme designed to promote health in all populations. 

However, it is essential for health professionals to understand and differentiate the subtypes of 

resistance training as these will have different impacts on sports performance, health promotion 

and rehabilitation (Shaw et al., 2015). 

Cancer treatment has evolved from a disease-focused, survival-oriented strategy to one that 

examines how survivors can live well after extensive therapy, when their bodies, mental health, 

and emotional well-being may be significantly altered. Exercise has been shown to improve 

cancer-related symptoms, physical functioning and fitness, and health-related quality of life 

during and after cancer therapies (McNeely et al., 2019). Multiple studies have shown that 

regular physical activity and exercise can reduce the risk of cancer, including breast and colon  
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cancers; reduce the risk of Alzheimer's disease; lower the risk of heart disease and high blood 

pressure; aid in weight loss and weight maintenance; and reduce depression as effectively as 

antidepressant medication or behavioral therapy. Low levels of physical exercise, on the other 

hand, can put a person at greater risk of death than smoking, hypertension, high cholesterol, or 

obesity. It is preferable to be overweight and have cardiorespiratory fitness than to be unfit and 

have a lower body fat percentage. It has been proven that incorporating exercise into the 

workplace reduces health-care expenses, missed work, and hospitalization. 

 

6. DİET 

Studies demonstrate the impact of diet and physical activity on epigenetic biomarkers, 

specifically DNA methylation. diet and physical activity intervention impacts patterns of DNA 

methylation in gene regions related to cell cycle regulation and carcinogenesis (Hibler et al., 

2019).  

Many primary and secondary cardiovascular problems can be avoided by reducing excess 

calories and improving dietary composition. Diets high in fruits, vegetables, whole grains, nuts, 

and legumes, moderate in low-fat dairy and seafood, and low in processed meats, sugar-

sweetened beverages, refined grains, and sodium are recommended by current standards. 

Supplements can be beneficial to certain people, but they cannot substitute a healthy diet. Lack 

of awareness, lack of availability, high cost, time scarcity, social and cultural norms, marketing 

of low-quality foods, and palatability are all factors that drive people to eat a low-quality diet. 

Governments should treat cardiovascular disease as a worldwide problem and establish policies 

that will reach all levels of society and create a food environment where healthy foods are 

readily available, inexpensive, and desired. Basic dietary knowledge should be possessed by 

health professionals in order to promote a long-term habit of healthy eating for the prevention 

of cardiovascular disease in both healthy and high-risk patients (Yu et al., 2018). 

The consumption of particular foods is linked to cardiovascular disease, diabetes, and cancer, 

according to analytical and experimental studies. Mediterranean diets have long been linked to 

a lower risk of major diseases and a variety of positive health benefits. Mediterranean-style  

diets have been shown to improve body mass index and body weight, reduce the incidence of  
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diabetes mellitus and metabolic syndrome risk factors, reduce cardiovascular morbidity and 

coronary heart disease mortality, and reduce all-cause mortality in observational, longitudinal, 

and randomized controlled trials. Attempts have recently been made to improve nutritional  

habits in the workplace by altering food selection, eating patterns, meal frequency, and the 

source of meals consumed at work (Korre et al., 2014). 

The Mediterranean Diet is a healthy eating paradigm described in biomedical literature. It is 

based on epidemiological results from the 1960s in Crete and Southern Italy. At the time, this 

region had one of the greatest levels of life expectancy in the world, as well as one of the lowest 

rates of cardiovascular disease. Since then, medical study has focused more on this food pattern 

and its potential health benefits. The Mediterranean Diet's numerous components are quickly 

becoming a model for a healthy living as well as a potential weight loss plan. In 2010 UNESCO 

recognised The Mediterranean Diet as an intangible cultural heritage of Italy, Spain, Greece 

and Morocco and the diet has moved away from a uniquely biomedical model to a cultural 

representation (Phull et al., 2015).  

Dietary antioxidants are increasingly being studied for their health-promoting properties, 

especially their potential in cancer chemoprevention. Botanical antioxidants have gotten a lot 

of press since they may be consumed for prolonged periods of time without causing harm. 

Flavonoids are a diverse group of plant pigments that, due to their abundance, are commonly 

ingested in the human diet. Fisetin (3,3′,4′,7-tetrahydroxyflavone) is a flavonoid found in a 

variety of fruits and vegetables, including strawberries, apples, persimmons, grapes, onions, 

and cucumbers. Recent Advances: Several studies have demonstrated the effects of fisetin 

against numerous diseases. It is reported to have neurotrophic, anticarcinogenic, anti-

inflammatory, and other health beneficial effects (Khan et al., 2013).  

Plant-based diets are recommended in all dietary standards. Plant-based diets have numerous 

health benefits, which are attributed in part to their high micronutrient (e.g., polyphenol) 

content. The contribution of polyphenols' antioxidant activity to the prevention of different 

illnesses, such as cardiovascular disease and cancer, has piqued interest. Stilbenes, flavonoids, 

phenolic acids, lignans, and other polyphenols are divided into categories. Researchers are 

particularly interested in lignans, which have a steroid-like chemical structure and are classified 

as phytoestrogens. Traditionally, lignans have been associated with reduced risk of heart   
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disease, menopausal symptoms, osteoporosis, and breast cancer. The amount of naturally 

lignan-rich foods consumed varies depending on the kind of diet. As a result, this study focuses 

on the potential health advantages linked to the intake of varied diets incorporating naturally 

lignan-rich foods, based on the most recent human results and acquired information on lignan-

rich foods from the Phenol Explorer database. The bioactive capabilities of lignans as human 

health-promoting compounds are now being studied. As a result, consuming lignan-rich foods 

as part of a healthy diet could help to avoid chronic illnesses including cancer and 

cardiovascular disease (Rodriguez-Garcia et al., 2019). 
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ABSTRACT 

Food security is a serious concern. Pulse crops could be used as a source of high-quality protein 

that is both sustainable and resistant to climate. These nutrient-dense seeds make a significant 

contribution to food security, sustainable agriculture, and biodiversity. Pulses have seen 

significant expansion in production, commerce, and consumption over the previous fifteen 

years. They are high in dietary fiber, protein, and carbohydrates. Pulses can be milled 

effectively with the pin, hammer, and roller mills in general. The resulting flours can be used 

as whole flour, protein, starch, or fiber fractions in bread items. However, due to the presence 

of antinutrient substances such as trypsin inhibitors, phytic acid, and some undigested 

oligosaccharides, which cause digestive problems, their use is still restricted in Western 

countries. Appropriate processing conditions may significantly reduce antinutritional factors, 

enhancing nutrient bioavailability and protein digestibility. Available information published in 

the last few years on the pulses subject was collected and synthesized in this review, with 

highlights on the nutritional role of pulses and their by-products. 

 

Keywords: Pulses, food security, innovative food 
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1. INTRODUCTION 

The dietary habits of consumers have a tremendous impact on both global and personal health. 

One of the many possible answers to health and environmental problems is to replace meat 

consumption with other protein sources (Onwezen et al., 2021). Food security is a serious 

concern right now. Protein deficiency, in particular, must be addressed as soon as possible. 

Simultaneously, food makers are becoming more interested in proteins derived from plants. As 

a result, pulse crops could be used as a source of high-quality protein that is both sustainable 

and resistant to climate change (Bessada et al., 2019). 

Pulses are smart plants for cropping systems and people because they supply protein, minerals, 

vitamins, and fiber to the human diet, as well as nitrogen to the soil and biodiversity 

maintenance. Pulses, also known as grain legumes, constitute approximately 33% of the protein 

amount needed by the world population. Crop improvement (disease-resistant, high-yielding, 

development of short-duration, and climate-resilient varieties), development and dissemination 

of site-specific production technologies, provision of crop-specific farm machinery, adoption 

of conservation agriculture to conserve resources, growing and intercropping pulses as a catch 

crop, strengthening the system of certified seed distribution, and seed encapsulation are some 

of the major opportunities to improve pulses production (Ullah et al., 2020). 

 

 

Fig. 1. Commonly consumed legumes (Didinger & Thompson, 2021) 
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Pulses are an important part of a human diet since they provide all of the physiological and 

nutritional benefits to human health. Pulses are high in protein, carbohydrates, dietary fiber, 

and other bioactive components, and they are consumed all over the world. Pulses are dried 

legumes that include beans, lentils, peas, green gram, black gram, horse gram, and chickpeas, 

among others. Pulses are low in fat and high in dietary fiber, which aids in body weight 

maintenance and lowers the risk of cardiovascular disease. Furthermore, phytochemicals found 

in pulses, such as antimicrobial peptides, oxalates, phytosterols, enzyme inhibitors, phenolics, 

phytates, lectins, saponins, tannins, and flavonoids may provide a variety of health benefits. 

These phytochemicals have anti-microbial, anti-inflammatory, anti-ulcerative, and anti-cancer 

effects. Pulses are also high in vitamins (B1, B2, B3, and folate) as well as minerals (potassium, 

phosphorus, magnesium, calcium, and iron). Because of their low cost and high protein content 

pulses are known as "poor people's meat" (Venkidasamy et al., 2019). 

 

 

Fig. 2. Major pulses consumed worldwide (Kaur et al., 2020) 

 

These nutrient-dense seeds make a significant contribution to food security, sustainable 

agriculture, biodiversity, and the mitigation of environmental change. Pulses are, in fact, a low-

carbon and low-water protein source. Due to their excellent nutritional and functional benefits,  
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interest in using pulses and their by-products in bread formation has grown in recent years. 

Bread is one of the oldest and most worldwide consumed foods on the planet, however, its 

amino-acid profile is imbalanced. Bread fortified with pulses will provide a better amino-acid 

profile and higher protein intake, ensuring a balanced meal for a large population while 

reducing the environmental effect. As a result, the intake of pulses is a need rather than a choice 

for developing and developed countries alike (Boukid et al., 2019). 

Pulses are an important source of plant-based proteins, with more than 173 nations producing 

and exporting more than 50 million tons per year (Singh et al., 2021). Pulses have seen 

significant expansion in production, commerce, and consumption over the previous fifteen 

years. Increased adoption of improved varieties and contemporary agronomic practices in all 

developing nations are urgently needed to reduce the enormous gap between potential and 

actual yields, particularly on smallholder farms in South Asia and Sub-Saharan Africa. This, in 

turn, necessitates a substantial push in agricultural research and extension, as well as increased 

financial availability and government investment in pulse production (Rawal & Navarro, 2019). 

Pulses and legumes in general have an equal role in maintaining and improving soil health 

(Calles et al., 2019). Pulses, and legumes in general, have been used by humans for millennia. 

Pulses are important for sustainable development because of their nutritional, environmental, 

and economic benefits. At its 68th session, the United Nations General Assembly named 2016 

the International Year of Pulses to promote the use and value of these vital crops. Pulses are an 

inexpensive source of protein, therefore they account for 10 to 40% of total protein consumption 

in some impoverished nations. Pulses, like legumes in general, have a significant potential to 

naturally fix nitrogen, and some of them can use soil-bound phosphorus, making them a 

cornerstone of sustainable agriculture. Pulses also play an essential role in supplying useful 

products for animal feed, indirectly contributing to food security. Animals benefit from pulse 

by-products because they provide protein and energy without competing with human food 

(Sherasia et al., 2018). 

The glycemic index of pulses was influenced by the way they were prepared, processed, and 

heated. Furthermore, hull removal, blending, grinding, milling, and pureeing reduced particle 

size, resulting in increased surface area and starch granule exposure to amylolytic enzymes. As 

a result, quicker digestion and absorption of pulse carbohydrates were linked, resulting in a   
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higher glycemic index. Extensive starch gelatinization was linked to high or increased heat 

applications to pulses, resulting in a higher glycemic index. The glycemic index was also 

modified by the type of reference food utilized (glucose or white bread) and the other nutrients 

in the meal (Singh et al., 2021). 

 

2. BY-PRODUCTS & INNOVATIVE PRODUCTS 

Pulses are gaining popularity around the world due to their worldwide environmental, food 

security, and human health benefits. The seed coat is a substantial by-product of pulse 

processing, with just a few uses in high-fiber meals and as low-value ruminant feed. A growing 

body of evidence suggests that this underutilized by-product has significant promise as a natural 

"nutritious dietary fiber" that can be employed as a functional food ingredient. The seed 

coverings' high quantities of dietary fiber, minerals, and potentially health-promoting 

phytochemicals indicate that they have a lot of potential as a natural "nutritious dietary fiber." 

However, further research is needed to improve their positive nutritional, physiological, and 

technological features while reducing any negative ones (Zhong et al., 2018). 

Pulses can be milled effectively with the pin, hammer, and roller mills in general. The resulting 

flours can be used as whole flour, protein, starch, or fiber fractions in bread items. Given that 

the baking systems tested influence how particle size influences product quality, there is no 

universal pattern regarding the impact of particle size on bakery products. Because the amount 

of pulse fortification has an impact on quality, no universal advice can be made for the amount 

of pulse fortification to use in all bread products. However, a ten percent pulse fortification 

appears to create satisfactory pan bread, while cookies can be made with 100 percent pulse 

flour. As a result, the level of utilization will be system-dependent, and research to determine 

ideal percentages may be required (Hall, 2021). 

Plant-based yogurt alternatives are growing in popularity, whereas dairy yogurt sales have 

remained flat or even decreased. Coconut and soy-based yogurt replacements now dominate 

the market for plant-based yogurt alternatives. Coconut-based goods, in particular, are heavy in 

saturated fat and poor in protein, whereas soy products raise consumer worries about genetically 

engineered soybeans, and soy allergies are frequent. Due to their high protein content and good 

amino acid composition, pulses are an excellent base for plant-based yogurt substitutes. 

Because of their high protein content, amino acid composition, and gelling tendency when 

fermented with lactic acid bacteria, pulses are good basic components for yogurt replacements.   
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Additionally, fermentation can be used to reduce anti-nutrients such as α-galactosides and 

vicine or trypsin inhibitors, further increasing the nutritional value of pulse-based yogurt 

alternatives (Boeck et al., 2021). 

 

3. NEGATIVITIES RELATED TO PULSES 

Legume food crops have the potential to help with diet-related public health issues. The plant 

family Fabaceae (Leguminosae) has a wide range of nutritional properties, allowing legumes 

to meet a variety of nutritional gaps. Pulses (a subgroup of legumes that includes chickpeas, 

lentils, dry peas, cowpeas, and dry beans) that play a significant role in decreasing 

underconsumption of potassium and dietary fiber are a nutrient-dense food, two dietary 

components that are causing public health concerns while maintaining a caloric intake that 

promotes a healthy weight status. However, inaccurate terminology in the scientific and 

commercial literature, as well as in consumer materials and publications, confuses and is a 

barrier to the transmission of clear dietary guideline messaging. The use of accurate 

terminology and a simple classification scheme can promote public health through 

differentiation among types of legumes, better informing the development and allowing health 

care professionals and implementation of nutritional policies and the public to capitalize on the 

health benefits associated with different legumes (Didinger & Thompson, 2021). 

Consumers are more aware of the nutritional and environmental benefits of foods these days. 

Pulses meet the demand for high-fiber/high-protein goods because of their nutritional and 

health-promoting qualities, as well as their low environmental effect. However, due to the 

presence of antinutrient substances such as trypsin inhibitors, phytic acid, and some undigested 

oligosaccharides, which cause digestive discomfort, their use is still restricted in Western 

countries. Another disadvantage of eating pulses regularly is the time it takes to prepare them. 

Using pulses as an ingredient in food formulations such as bread and other baked goods is one 

strategy to improve pulse consumption. Pulses, on the other hand, are limited in their industrial 

use due to sensory and technological concerns; as a result, they demand specific attention when 

mixed with cereal-based goods. It is required to develop formulations and/or techniques to 

increase pulse quality to better their integration into baked goods (Bresciani & Marti, 2019). 

Pulses have nutritional benefits and are suggested as part of a healthy diet. They are high in 

proteins and fiber, and they can include a variety of micronutrients at varying levels. Pulses, on 

the other hand, include bioactive substances such as phytates, saponins, and 

polyphenols/tannins, which can have contradictory nutritional qualities depending on their  
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concentration in the diet. Depending on the pulse species, the preparation process was a crucial 

determinant in determining the final nutritional composition of hydrophilic chemicals in pulses. 

When compared to home cooking, canning results in a lower quantity of proteins, total dietary 

fibers, magnesium, and phytate. Because canned pulses are convenient for customers, more 

study is needed to improve the transformation process and improve nutritional quality (Margier 

et al., 2018). 

It's important to remember that pulses aren't usually consumed raw, but rather processed before 

consumption to improve nutritional quality and palatability. As a result, the effect of various 

technological and heat treatments (germination, cooking, boiling, extrusion) on antioxidant 

compounds is important to consider (Matallana-Gonzalez et al., 2020). Pulses have nutritional 

benefits for people's health, as well as contribute to food security and environmental 

sustainability. Despite these advantages, the consumption of pulses has fallen in several nations, 

such as France, over the last century. The dislike of pulses, the difficulty of preparing them, and 

the notion of pulses as vegetarian food were all identified as potential barriers to pulse 

consumption. To promote pulse consumption, new products are being proposed (Melendrez-

Ruiz et al., 2019). 

Pulses like peas, fava beans, cowpea, chickpea, common beans, lentils, or lupin are high in 

albumins and globulins and provide around 33% of dietary needs (Bessada et al., 2019). To 

consider pulse proteins as a viable alternative source of protein, however, certain compositional 

and technological issues (digestibility, allergenicity, or antinutritional effects) must be 

overcome. Appropriate processing conditions may significantly reduce antinutritional factors, 

enhancing nutrient bioavailability and protein digestibility. Antinutritional variables, strangely 

enough, may be linked to the favorable physiologic benefits often attributed to pulses. As a 

result, pulse proteins' functional and technological properties (gel-forming, fat and water 

absorption, solubility, emulsifying activity, foaming capacity, and foam stability) should be 

considered in food processing and formulation particularly in the development of innovative 

food products, as has already been validated at the industrial level. In either scenario, the 

possible cross-reactivity or allergenicity of pulse proteins (such as lupin) should be considered 

throughout the entire manufacturing process, including downstream concerns such as safe 

labeling (Bessada et al., 2019). 
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New prospects for pulse research have arisen as a result of increased customer demand to 

minimize or replace animal-derived food products with more sustainable plant-based 

alternatives. Pulses are a good source of protein and fiber, but their use in Western diets has 

been limited due to the prevalence of off-flavors. Consumers dislike beany and grassy odors, 

which are caused by volatile and nonvolatile off-flavor chemicals (Viana & English, 2021). 
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ABSTRACT 

Ectopic pregnancy is the development of the gestational sac outside the uterine cavity; It is a 

life-threatening emergency. Cornual pregnancy is an ectopic pregnancy that develops in the 

interstitial region. It is the part of the fallopian tube inside the uterine wall. Since this part of 

the fallopian tube is more stretchable, Cornual pregnancies usually rupture later than other tubal 

pregnancies. Cornual pregnancy is less common than other ectopic pregnancies. Our case was 

admitted to the hospital in a preshock state with heavy bleeding in the abdomen. The definitive 

diagnosis of the patient was made as a result of laparotomy. In our case, there was simultaneous 

rupture of the ovarian cyst. In this patient group, it is of vital importance to make a surgical 

decision without waiting for an examination and diagnosis when necessary. 

 

Key words: cornual ectopic pregnancy, interstitial pregnancy, ruptured ectopic pregnancy 
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EŞ ZAMANLI RÜPTÜRE KORNUAL GEBELİK VE YUMURTALIK KİSTİ; DAVA 

SUNUMU 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Ektopik gebelik, gebelik kesesinin uterus kavitesi dışında gelişmesidir; hayatı tehdit eden bir 

acil durumdur. Kornual gebelik, interstisyel bölgede gelişen ektopik bir gebeliktir. Fallop 

tüpünün uterus duvarının içindeki kısmıdır.Fallop tüpünün  bu kısımı  daha fazla gerilebilir 

olduğundan, Kornual gebelikler genellikle diğer tubal gebeliklerden daha geç rüptüre olurlar. 

Kornual gebelik diğer ektopik gebeliklerden daha az sıklıkta görülür. Bizim vakamız karın 

içinde yoğun kanama ile preşok halde hastaneye yatırıldı. Hastaya kesin tanı laparatomi 

sonucunda konuldu. Vakımızda eş zamanlı olarak overyan kist rüptürü mevcuttu. Bu hasta 

grubunda gerektiğinde tetkik tanı beklenilmeden cerrahi kararı almak hayati öneme sahiptir. 

 

Anahtar kelimeler: cornual ektopik gebelik, intertisyel gebelik, rüptüre ektopik gebelik 
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GİRİŞ 

Kornual ektopik veya interstisyel gebelik nadir görülen ektopik gebeliğin bir şeklidir. ektopik 

gebelik kesesi fallop tüpünün intrauterin kısmına yerleşir ve gelişir. Myometrium daha fazla 

genişleyebildiğinden dolayı kornual gebelikler, diğer tubal gebeliklere göre daha geç rüptüre 

olurlar. kornual gebeliğin sıkılığını belirlemek zordur. Genel olarak popülasyonda, ektopik 

gebelik insidansı yaklaşık %2 . (1) İnterstisyel gebelikler ektopik gebeliklerin %2-4'ünü 

oluşturur. Bu vakaların %20'si 12. gebelik haftasından sonra rüptür ile sonlanır (2) . bizim 

sunduğumuz vaka yoğun batın içi kanamalı preşok vaziyette rüptüre ektopik olarak acil servise 

112 ambulans ile ilçe hastanesinden geldi.  

 

VAKA SUNUMU 

31 yaşında bayan hasta, son adet tarihine göre 11 haftalık gebelik. G2P1 eski sectio, hasta ilçe 

hastanesine şiddetli karın ağrısı vajinal kanama ve baş dönmesi şikayeti ile başvurmuş. yapılan 

muayenede hastada hipovolemik şok bulgularıyla beraber akut batın tablosu tespit edilmiş. ilçe 

hastanesinde yapılan tetkiklerde bhcg 10000 nin üstünde hemoglobin 8.1 hemotokrit 23.4 

platelet 165000 olarak ölçülmüş. ilçe hastanesinde kadın doğum uzmanı olamamsı nedeniyle 

hasta acil olarak 112 ambulans ile ..... hastanesine sevk edildi. acil serviste yapılan muayenede 

akut batın tablosu mevcuttu. hastada hipovolemik preşok tablosu mevcuttu. ultrasonografide 

batın içinde yoğun koagulum ve sıvı mevuttu. hasta acil olarak laparatomiye alındı. 

laparatomide batın içinde yoğun kanama ve koagulum vardı. hastada sol cornual bölgede 

yaklaşık 4-5 cm lik kanamalı rüptüre ektopik odak ve sol overde kanamalı yaklaşık 2-3 cm lik 

over kist rüptürü izlendi. (Şekil-1). sol cornual alanda kalan ektopik odaklar rezeke edilerek 

onarıldı. sol overdeki rüptüre kistik alan onarıldı. batın içindeki kanama ve koagulum 

temizlendi. diğer batın içindeki organlar olağan izlendi. hastaya 1 adet dren konularak işleme 

son verildi. ameliyat sonrasında 2. günde bhcg sonucu 3200 e 4. günde ise 1500 e gerileyerek 

hasta taburcu edildi.  
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TARTIŞMA 

İnterstisyel (kornual) implantasyon, en nadir tubal gebelik formudur 2.500 ila 5.000 canlı 

doğumda 1 görülme sıklığı vardır.  (2) Ektopik gebelikler risk faktörleri; önceki ektopik 

gebelik, tubal cerrahi, in utero dietilstilbestrol maruziyeti, önceki genital enfeksiyonlar, birden 

fazla partner, endometriozis, sigara, geçirilmiş pelvik ve/veya abdominal cerrahi, ilk cinsel 

ilişkinin 18 yaşından önce olması. (3) Öte yandan, ovaryan gebeliği olan hastaların çoğunda 

endometriozis ve rahim içi araç kullanımı mevcuttu. (4) Tulandi ve Al Jaroudi (6) 32 vakayı 

incelediler, Kornual gebelikler için risk faktörleri. %40 (5) (n: Hastaların 13)'ünde daha önce 

dış gebelik, %37.5'inde (n: 12) daha önce salpenjektomi vardı.  total salpenjektomiden sonra 

ektopik gebelik görülebilir ve oluştuğunda ipsilateralin interstisyel kısmında olabilir ipsilateral 

yüzde 11 (%34.4). 32 hastanın tüp bebek sonrası interstisyel gebelik geçirdiği belirlendi. cinsel 

olarak bulaşan hastalık (STD) sadece %25'inde bulundu. Sonuç olarak; önceki ektopik 

gebelikler ve önceki pelvik ameliyatların hepsi  önemli risk faktörleri gibi görünmektedir. 

kornual gebeliklerin  Sadece %25'inde  STD bulundu. Bizim olgumuzda bilinen bir risk faktörü 

tespit edilmedi.  Kornual gebelikler için birçok tedavi yöntemi vardır. İnterstisyel gebeliğin 

geleneksel tedavisi kornual rezeksiyondu Laparoskopik teknikler kornual rezeksiyon, 

kornuostomi, salpingostomi veya salpenjektomiyi içerir. (6) İnterstisyel gebeliğin histeroskopik 

olarak çıkarılması da bildirildi. (7) İnterstisyel gebeliklerin tedavisinde metotreksat ile tedavi 

(8) veya ultrason rehberliğinde lokal potasyum klorür   enjeksiyonu (9) vardır ve tarif edilmiştir. 

Bizim olgumuzda rüptüre akut baın tablosu ve hemodinamik insitabilite nedeniyle laparatomi 

kararı alındı. Akılda tutmalıyız ki, gebelik kesesinin büyüklüğü, hasta fertilitesinin korunması, 

hastanın hemodinamik yapısı ve cerrahın deneyim, terapötik yaklaşıma karar vermeden önce 

dikkate alınması gereken faktörlerdir.  

 

SONUÇ 

Kornual gebelik çoğu vakada dramatik şiddetli ve kötü sonuçlanacak bir klinik acil obstetrik 

durumdur. Klinik şüphe ve uzman tarafından yapılacak ultrasonıgrafi ile erken teşhis ve 

müdahale ile poatansiyel kötü sonuçlar önlenebilir. 
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РEЗЮМЕ 

Государство, подвергшееся агрессии, временно утрачивает де-факто территориальную 

власть и социальную идентичность. Однако с юридической точки зрения он сохраняет 

за собой территориальную власть. Народ продолжает его личность. Неспособность 

территории государства быть объектом агрессии другого государства впервые была 

подтверждена в статье 10 Устава Лиги Наций, а затем и в Уставе ООН (статья 2.4). 

Статью 10 Устава Лиги Наций следует признать наиболее прогрессивной нормой jus 

cogens периода (1920 г.). В соответствии с этой нормой государства – члены заявили, что 

будут уважать территориальную целостность друг друга и будут противостоять любой 

иностранной агрессии. Парижская мирная конференция, принявшая Статут Лиги Наций 

и положившая конец Первой мировой войне, установила новую норму международного 

права для приобретения территории. До сих пор, с юридической точки зрения 

завершился только период приобретения раскулаченных территорий  и период аннексии. 

Таким образом, все незаконные аннексии, произведённые после Парижской мирной 

конференции, должны подлежать принципу бессрочного судебного разбирательства. 

Поскольку у отдельных групп нет качества создания государства, нет и достаточной 

основы для их индивидуальной политической воли. В этом смысле формируется единое 

политическое общество, состоящее из всех групп и одного из его суверенного 

государства. Уровень воли групп, формирующих  народ, к созданию государства больше 

всего зависит от социально-экономико-географических критериев, точнее от 

территории, чем от правового вопроса. С точки зрения международного права размер 

территории и ее географическое положение не имеют значения. Однако защита 

территории государства важна для свободного осуществления его суверенитета. 

Поскольку международные договоры о государственной границе являются постоянными 

договорами, в них нет положения о денонсации. Одной из важнейших её особенностей 

является то что она остаётся не тронутой, при возникновении правопреемственности и 

континуитетности государств. Он не теряет своей юридической силы даже в случае 

войны. Поскольку это связано с территориальным суверенитетом, договор не 

прекращается в связи с исчезновением субъекта. Внесение изменений в международный 

договор о государственной границе возможно только по обоюдному согласию сторон. 

Взаимное соглашение определяет не только решение пограничных вопросов 

(демаркация, делимитация), но и правовые основы и способы изменения территории 

государства. 

 

Ключевые слова: Международное право, преемственности государства, 

правопреемство, суверенитет, территория, власть, государственные границы 
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TERRITORIAL SOVEREIGNTY IN THE CONTINUITY OF THE STATE 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

A state subjected to agression loses its de facto territorial power and sosial identity. However, 

from a legal point it retains territorial power. The people continue his personality. The inability 

of the territory of a state to be the object of agression by another state was first confirmed in 

Article 10 of the Charter of the League of Nations, and then in the Charter of United Nations 

(article 2.4). Article 10 of the Charter of the League of Nations should be recognized as teh 

most progressive norm jus cogens of the period (1920). In accordance with this norm, Member 

States declared that they would respect each other’s territorial integrity and would oppose any 

foreign agression. The Paris Peace Conference, which adopted the Statute of the League of 

Nations and ended the First World War, established a new rule of international law for the 

acquisition of the territory. So far, from a legal point of view, only the period of acquiring 

dispossessed territories and the period of annexation has ended. Thus, all illegal annexations 

made after the Paris Peace Conference should be subject to the principle of indefinite trial. Since 

individual groups do not have the quality of creating a state, there is no sufficient basis for their 

individual political will. In this sense, a single political society is formed, consisting of all 

groups and one of its sovereign state. The level of will of the groups that form the people to 

create a state depends most of all on sosio-economic and geographical criteria, more precisely 

on the territory, than on the legal issue. From the point of view of international law, size of the 

territory and its geographical location do not matter. However, the protection of the territory of 

the state is important for the free exercise of its sovereignty. Since international treaties on the 

state border are permanent treaties, they do not contain a provision for denunciation. One of its 

most important features is that it remains untouched in the event of the emergence of succession 

and continuity of states. It does not loses its legal force even in case of war. Since it is related 

to territorial sovereignty, the treaty does not terminate due to the disappearance of the subject. 

Amendment to the international treaty on the state border is possible only by mutual agreement 

of the parties. Mutual agreement determines not only the solution of  border issues 

(demarcation, delimination), but also the legal basis and methods for changing the territory of 

the state.  

 

Keywords: International law, continuity of the state, legal succession, sovereignty, territory, 

power, state borders 
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Исследование территориального суверенитета в преемственности государства имеет 

важное значение в обеспечении стабильности взаимоотношений государств и 

международных отношений. Одной из задач, вызывающих периодические изменения в 

международных отношениях, оказывающих отрицательное влияние на стабильность, 

является факт объединения одного государства с другим, отделения части государства 

от предыдущего или разделения этого государства на несколько независимых 

государств, восстановления независимости государства, подвергшееся иностранной 

агрессии. Примером этого является присоединение в 1990 году бывшей Германской 

Демократической Республики (ГДР) к Федеративной Республике Германии (ФРГ); 

восстановление в 1991 году независимости прибалтийских государств - Латвии, Литвы 

и Эстонии с выходом из состава СССР; можно также отметить на Кавказе 

провозглашение независимости Азербайджанской Республики, Грузии и других 

советских республик, что положило конец существованию СССР как государства. 

Изменения связанные с присоединением одного государствa к другому, отделением 

одной части государства от предыдущей или разделением этого государства на 

несколько независимых государств изменяют геополитическую ситуацию в целом, 

существенно влияя на мировую правовую систему, а также международное право, 

являющееся основой регулирования международных отношений. Поэтому правильная 

оценка процесса имеет особое значение с точки зрения обеспечения международной 

безопасности и стабильности. Как один из основных направляющих институтов этого 

процесса, наряду с населением государства, вопрос о территориальном статусе также 

приобретает особую актуальность. 

Как носитель политической воли признак населения государства, сколь бы 

определяющим он ни был, с точки зрения преемственности государства, 

территориальный элемент является столь же решающим. Политизированное 

сообщество, как население – это сообщество, в котором люди владеют определенной 

территорией и властвуют ею. Народ, формирующий население, может состоять не из 

одной нации, а из разных этнических, языковых или религиозных групп. Несмотря на то 

что, национальные и этнические группы, не имеющие государственных признаков, 

иногда пытаются проявить себя как народ. Поскольку у отдельных групп нет качества 

создания государства, нет и достаточной основы для их индивидуальной политической 

воли. В этом смысле формируется единое политическое общество, состоящее из всех 

групп и одного из его суверенного государства. Уровень воли групп, формирующих   
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народ, к созданию государства, больше всего зависит от социально-экономико-

географических критериев, точнее от территории, чем от правового вопроса. 

Как отмечается в литературе, одним из основных признаков государства является 

размещение его населения в определенной территориальной единице [7, с.57]. 

Территория государства вместе с населением составляет его материальную основу. В 

своих консультациях 1975 года по делу Западной Сахары Международный суд обратил 

внимание на политическую организацию кочевого населения и оценил эту территорию 

как ключевой элемент их государства или международно - признанный политический 

орган[10, с.63]. 

Слово территория с латинского перевода (terra) означает земля. Согласно 

международному праву территорией считаются суша и водная поверхность земного 

шара, недра, воздушное пространство над ней и космическое пространство. По 

правовому режиму выделяется: международная, смешанная и государственная 

территория. К территориям международного режима относятся территории, 

используемые всеми государствами и режим использования которых регулируется 

международным правом. Международные территории считаются общим достоянием 

человечества, не находящимся под суверенитетом какого - либо государства. К 

территориям со смешанным режимом (такие как континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона) относятся территории, в которых одновременно 

применяются как международное право, так и внутренние законы государств. 

Прибрежные государства обладают исключительной юрисдикцией на этих территориях. 

Под территорией государства понимается место, где осуществляется государственная 

власть [8, с.155]. Теории о правовой природе государственной территории  (гражданская; 

dominium publicum - теория пространства и теория власти) также представляют их как 

место, где власть осуществляется в любом случае [17, с.36].  

Правовой режим территории, находящейся под суверенитетом государства, 

определяется нормами внутреннего законодательства и международными актами 

государства. Согласно части II статьи 11 Конституции Азербайджанской Республики 

внутренние воды Азербайджанской Республики, часть Каспийского моря (озера), 

принадлежащая Азербайджанской Республике, воздушное пространство над 

Азербайджанской Республикой являются неотъемлемой частью территорий 

Азербайджанской Республики [13]. На этой территории государство реализует свое 

территориальное преимущество. 
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Государства, как неотъемлемая черта суверенитета, обладают верховной, полной и 

исключительной властью на своей территории. Обладание верховной, полной и 

исключительной властью выражается в территориальном преимуществе - верховной 

власти (imperium) и суверенной собственности (dominium) [6, с.13]. Территориальное 

преимущество государства по отношении ко всем физическим и юридическим лицам, 

включает верховную власть, которая охватывает законодательную, исполнительную, 

судебную власть и осуществляется через них. Во второй Главе Конституции 

Азербайджанской Республики, фиксирующей основы государства, часть IV статьи 7 

посвящена взаимодействию и самостоятельности законодательной, исполнительной и 

судебной властей [13]. 

Территориальное преимущество государства выражается еще и в том, что правительство 

не имеет партнеров на территории и никакое другое правительство существовать не 

может. Часть III статьи 8 Конституции Азербайджанской Республики устанавливает 

суверенные гарантии независимости Азербайджанского государства. Территориальное 

преимущество государства означает, что государство не может быть лишено своей 

территории. Статья 11.I Конституции Азербайджанской Республики гласит, что 

территория Азербайджанской Республики едина, неприкосновенна и неделима [13]. 

Народ упоминается как источник воли верховной власти, за исключением того, что 

государство не могло быть лишено своей территории. Опять же, согласно статье 11.III 

Конституции, территория Азербайджанской Республики не может быть отчуждена. 

Азербайджанская Республика никому и никаким образом не передает какую-либо часть 

своей территории; государственные границы могут быть изменены только по решению 

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики путем проведения референдума среди 

всего населения Азербайджана (точнее, его граждан - С.Р.) на основании волеизъявления 

азербайджанского народа [13]. 

В соответствии с международным правом (в соответствии с принципом 

государственного суверенитета над природными ресурсами и всей экономической 

деятельностью) [4] территория государства, включая землю и ее недра, не может 

использоваться иностранными государствами, их юридическими и физическими лицами 

без согласия государства. Исключения могут быть сделаны на основании национального 

законодательства заинтересованного государства и соглашения, выраженного в 

международном договоре, стороной которого оно является [2, с.249-250]. 
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Использование ее территории, в том числе земли и ее недр, без согласия государства 

считается агрессией или незаконной аннексией. Операторы, занимающиеся 

практической деятельностью, занимаются «незаконным предпринимательством», 

«контрабандой» и т.д. становятся предметом правонарушения. Примером тому является 

незаконная деятельность иностранных компаний на территории Азербайджанской 

Республики после оккупации Арменией при попустительстве оккупирующей власти [1]. 

Территориальное управление формирует юрисдикцию государства. В законодательстве 

различают (например, статья 11 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики [12] 

[13] по объему (полное и ограниченное), по сфере действия (территориальное и 

экстерриториальное (защитное или охранное)), по характеру (законодательный, 

исполнительный и судебный), по уровню предписания (командный, судебный, 

принудительный), по сфере деятельности (объективная и субъективная территориальная 

юрисдикция), для физических лиц (кадровый), в целях охраны внутреннего и 

международного общественного порядка (земельные обязательства omnes) 

универсальная юрисдикция. Одним из преступлений, находящихся под влиянием 

универсальной юрисдикции в международном праве и позитивизированных в Статуcе 

Международного уголовного суда (статья 5) [18], является агрессивное преступление 

против Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году. 

Территориальное или государственное преимущество государства не является 

абсолютным и действует в рамках международного права. В соответствии с 

международным правом территориальное преимущество государства не должно 

допускать любые злоупотребления, включая проникновение вооруженных 

формирований на территорию другого государства, акты агрессии против другого 

государства, пропаганду войны, национальную и этническую дискриминацию соседних 

государств и т.д. Территория государства определяется его границами. Согласно статье 

1 Закона Азербайджанской Республики о Государственной границе от 1991 года, 

государственная граница Азербайджанской Республики – это линия, определяющая 

границы государственной территории Азербайджанской Республики (сухопутные и 

водные, недра, морские и воздушное пространство) и вертикальной поверхности, 

проходящей вдоль этой линии. Государственная граница Азербайджанской Республики 

является территориальной границей государственного суверенитета Азербайджанской 

Республики [13]. 
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Государственные границы отделяют территорию одного государства от территории 

другого государства и обычно определяются международными договорами между 

пограничными государствами с учетом рельефа местности. Государственная граница 

определяется делимитацией (описание линии границы по договору) и демаркацией 

(столбы, опознавательные знаки и т.д.). Соседние государства определяют пограничный 

режим внутренним законодательством и международными договорами. 

Для международной практики характерно признание государственных границ, особенно 

традиционных границ, как на договорной основе, так и на основе существующих 

обычно-правовых норм. При разрешении пограничного спора между Камбоджей и 

Таиландом ООН ссылалась на позицию сторон по границе в решении Суда ООН 1962 г 

[19, с.6, 31]. 

Международные договоры о государственных границах также имеют ряд особенностей.  

Поскольку международные договоры о государственной границе являются постоянными 

договорами, в них нет положения о денонсации. Одной из важнейших её особенностей 

является то, что она остаётся не тронутой, при возникновении правопреемственности и 

континуитетности государств. Он не теряет своей юридической силы даже в случае 

войны. Поскольку это связано с территориальным суверенитетом, договор не 

прекращается в связи с исчезновением субъекта. Внесение изменений в международный 

договор о государственной границе возможно только по обоюдному согласию сторон. 

Взаимное соглашение определяет не только решение пограничных вопросов, но и 

правовые основы и способы изменения территории государства.  

Правовой основой изменения территории государства является принцип «равноправия 

народов и самоопределения» [17; 5, с.13-24; 9, с.52; 11, с.148; 14; 16]. Международное 

право (Декларация о принципах международного права о дружбе и сотрудничестве 

между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.) [12] гарантирует 

территориальную целостность государств. К формам, широко используемым при 

реализации права народа на самоопределение при решении территориальных вопросов, 

можно отнести референдумы, плебисциты, решения выборных представительных 

органов, основы борьбы за свободу. Поскольку территориальные и пограничные 

вопросы отвечают интересам всего населения, референдум, закрепленный в статьях 2, 3 

и 11 Конституции Азербайджанской Республики, является основной формой реализации 

суверенных прав и воли народа. 
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В практике международного права способами территориального изменения выступают 

обмен и уступки  территорий (cession), купля-продажа, адъюдикация. Одним из наиболее 

распространенных способов территориального изменения является обмен территорией. 

Это передача приграничной территории другому государству, на основе односторонних 

территориальных уступок государств[130, с.130]. Одним из способов приобретения 

территории является приобретение территории по решению международного суда 

(adjudication). Это как правило, применяется к агрессивному государству.  

С точки зрения международного права размер территории и ее географическое 

положение не имеют значения. Однако защита территории государства важна для 

свободного осуществления его суверенитета. С начала прошлого века принципы 

«территориальной целостности», «неприменение силы или угрозы силой»  и т.д. 

направлены на защиту государственной территории. 

Незаконная аннексия - запрещает насильственную оккупацию территории другого 

государства. Государство, подвергшееся агрессии, временно утрачивает де-факто 

территориальную власть и социальную идентичность. Однако с юридической точки 

зрения он сохраняет за собой территориальную власть. Народ продолжает его личность. 

Неспособность территории государства быть объектом агрессии другого государства 

впервые была подтверждена в статье 10 Устава Лиги Наций, а затем и в Уставе ООН 

(статья 2.4). Статью 10 Устава Лиги Наций следует признать наиболее прогрессивной 

нормой jus cogens периода (1920 г.). В соответствии с этой нормой государства – члены 

заявили, что будут уважать территориальную целостность друг  друга и будут 

противостоять любой иностранной агрессии. Пакт Бриана – Келлога, названный в честь 

министров иностранных дел США и Франции в 1928 году, также запрещал агрессивные 

войны как инструмент внешней политики. Пакт Бриана – Келлога, запрещавший 

агрессивные войны как инструмент внешней политики, вскоре вступил в силу и был 

направлен на установление новых правил задолго до Второй мировой войны. 

Международное право Парижской мирной конференции, завершившей Первую 

мировую войну, положило конец «праву оккупации». Некодирование норм о незаконном 

объявлении территориальных изменений в порядке оккупации, как договорной нормы 

не должна ставить под сомнение их юридическую значимость. Существование правовой 

идеи указывает на формирование обычно – правовой нормы. 

Следует отметить, что статья 10 Статута Лиги Наций и ранее Правила ведения 

сухопутной войны в соответствии Четвертой Гаагской конвенции от 1907 г.,  Правила о  
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законах и традициях ведения сухопутной войны (приложение) м. 43 (уважение к 

общественной жизни и правилам), м. 46 и 50 (защита личных и имущественных прав 

гражданских лиц) а также известный принцип «непередачи суверенитета оккупирующей 

державе в период оккупации» предусматривал формирование нового мирового порядка 

на территориальный суверенитет государств и способ его замены. 

Парижская мирная конференция, принявшая Статут Лиги Наций и положившая конец 

Первой мировой войне, завершила с юридической точки зрения период приобретения 

раскулаченных территорий [3, с.45] и период аннексии. Следовательно, все аннексии в 

течении этого периода должны подчиняться принципу неопределенного суждения. 
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ABSTRACT 

Tannins are a diverse group of natural phenolic compounds that serve to protect plants from 

insects and fungi. They are found in almost every plant species in the world. These are a class 

of secondary plant metabolites that were originally utilized in the tanning of animal skins in the 

leather industry. In addition to the generally used classifications of hydrolyzable and condensed 

tannins, tannins can be divided into two types: polyphenols with a consistent chemical structure 

(Type A) and polyphenols with a variable chemical structure (Type B). Tannins are one of the 

most researched categories of plant secondary metabolites in chemical ecology study. 

Condensed tannins make up up to 20% of the dry matter in ruminant diets such forage legumes. 

Some condensed tannin containing forage legumes may reduce ruminal CH4 emissions.  

 

Keywords: Tannins, tannin, forage 
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1. INTRODUCTION 

Tannins are a diverse group of natural phenolic compounds that serve to protect plants 

from insects and fungi (Szczurek, 2021). Tannins are found in almost every plant species in the 

world, and their functions include protecting the plant from predators and possibly regulating 

plant growth. Tannins are divided into two categories: hydrolyzable and condensed tannins. 

Since the inception of the leather processing business, tannins have been utilized as vital and 

effective chemicals for the tanning of animal hides. Since the 1960s, tannins have also been 

used to aid mineral absorption and protein precipitation. These are also employed in the creation 

of iron gall ink, adhesives in the wood-based sector, anti-corrosive chemicals, uranium recovery 

chemicals from saltwater, and mercury and methylmercury removal from solutions. In nutrition 

research, tannins are now considered a bioactive molecule. Advanced uses, such as 3D printing 

and biomedical devices, have also been studied. Another new component in medical science is 

the use of tannins as medication. Tannins are mostly found in barks, leaves, seeds, and stems. 

Tannins can also be found in foods such as tea, grapes, and so on. On the global market, 

condensed tannins are the most popular. Wide range of solvents, i.e., water, methanol, ethanol, 

acetone and ionic liquids, and technologies, i.e., water, pressurized hot water, gamma assisted, 

infrared assisted and ultrasonic extraction are used for extracting tannins (Das et al., 2020). 

Tannins are a class of secondary plant metabolites that were originally utilized in the 

tanning of animal skins in the leather industry. The tannins are divided into three categories 

based on their chemical structures and stability: hydrolyzable, complicated, and 

proanthocyanidins. This class of plant metabolites has a wide range of bioactivities, from in 

vitro to in vivo to clinical trials, as well as metabolic profiles of commonly used tannins and 

their sources. Tannins are important in the nutraceutical and pharmaceutical industries because 

of their well-documented bioactivities and successful clinical trials (Sieniawska and Baj, 2017). 

In addition to the generally used classifications of hydrolyzable and condensed tannins, tannins 

can be divided into two types: polyphenols with a consistent chemical structure (Type A) and 

polyphenols with a variable chemical structure (Type B) (Type B). Although both types of 

tannins and related polyphenols make up a large portion of plant polyphenols, accurate 

structure-activity correlations on a molecular level can only be determined for type A 

compounds, which include hydrolysable tannins like ellagitannins and their oxidized 

congeners, some gallotannins, epigallocatechin gallate, caffetannins, and so on. Chemical, 

biological, and pharmacological actions such as superoxide anion scavenging, apoptosis, 

antitumor, anti-EVB, anti-MRSA, and anti-plasmin inhibitory activities, among others, are 
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among the activities determined on a molecular basis, in addition to their fundamental activities, 

such as binding to proteins, large molecular compounds, and metallic ions, and antioxidant 

activities. The condensation of dehydroellagitannins with co-existing molecules under mild 

circumstances, as well as the host-mediated anticancer actions of ellagitannin oligomers, were 

discovered to have some structure-specific activity. Structures and activities of metabolites of 

geraniin, a dehydroellagitannin, were revealed. Some stilbenoids and phlorotannins of firm 

structures have been known to have many activities similar to those of the type A tannins 

(Okuda and Ito, 2011).  

Plant tannins are well-known antioxidants found in medicinal plants, cuisines, and 

edible fruits, including hydrolysable and condensed kinds. Phenolic compounds and flavonoids 

are a particular class of plant phytochemicals because of their wide range of possible health 

benefits. Tannins have antioxidant properties. They are cardioprotective, anti-inflammatory, 

anti-carcinogenic, and anti-mutagenic, among other things (Kumari and Jain, 2012). 

Tannins as herbal extracts are a good green chemistry option. They can be extracted 

using simple procedures and are abundant in some plant species. The phenolic structure of 

tannins, which is extremely similar to synthetic phenols, is their principal property and 

advantage. Another important aspect of tannins is their antioxidant properties. One of these 

characteristics is frequently linked to the use of tannins. Tannins have also lately been studied 

for their potential use in biosourced foams, wood preservatives, corrosion inhibitors, 

polyurethane surface coatings, epoxy adhesives, binders for Teflon coatings, and other 

applications (Shirmohammadli et al., 2018). 

Tannins are one of the most researched categories of plant secondary metabolites in 

chemical ecology study. They've long been regarded to play a key role in plant defense against 

herbivorous insects. For a long time, it was considered that tannins' anti-herbivore effect 

stemmed from their ability to precipitate protein, rendering plant tissues non-nutritive and 

unpleasant to herbivores. Recent research reveals that tannin activity cannot be described so 

simply, as tannin oxidation must also be considered as a plant defense mechanism. Tannins 

have a wide range of structures, with several hundred different compounds found in plants. In 

the plant kingdom, these molecules are irregularly dispersed, and two plant species rarely—if 

ever—share the same tannic pool. Tannin composition varies a lot, even within the same plant 

species and specific organs. Despite this, the overall tannin makeup of many plant species 

remains unclear. Because of its multidisciplinary nature, chemical ecology of tannins is 

difficult. To make tannins research easier, ecologists and chemists need methodological and 

collaborative options that allow for a true and holistic exploration of all significant concerns 
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that occur in the field. So far this has not been possible with the tannin oxidation hypothesis, 

since simple and widely usable methods have not been available (Salminen and Karonen, 2011). 

 

2. TANNINS IN FORAGES 

Condensed tannin concentrations of 20–50 g kg-1 of DM are projected to improve 

protein digestion efficiency and reduce negative effects associated with a heavy load of internal 

parasites, resulting in improved animal performance and health. Furthermore, ruminants that 

consumed forages with low levels of condensed tannins produced less CH4 (Piluzza et al., 

2016). 

Condensed tannins make up up to 20% of the dry matter in ruminant diets such forage 

legumes. Improved growth, milk and wool production, fertility, and reduced methane emissions 

and ammonia volatilization from dung or urine have all been reported as positive animal 

responses to condensed tannins. The capacity of such forages to fight the effects of 

gastrointestinal parasitic nematodes is particularly essential. Animal reactions to condensed 

tannins were first attributed to their content in the food, but current research has underlined the 

importance of their molecular structures, as well as the makeup of the condensed tannins-

containing diet. The significance of structural characteristics in condensed tannins cannot be 

overstated. Interdisciplinary study is essential for understanding the links between condensed 

tannin characteristics and bioactivities, as well as for future on-farm use of these natural plant 

chemicals. Plant breeders need recommendations and screening techniques to improve 

condensed tannin characteristics in both forage and the total diet, therefore more research is 

needed. Furthermore, we need to increase the competitiveness and agronomic features of 

condensed tannin-containing legumes, as well as our awareness of the alternatives for include 

them in ruminant diets. Farmers require varieties that can compete in mixed swards while still 

having predictable bioactivities (Mueller-Harvey et al., 2019).  

It has been reported that some condensed tannin containing forage legumes may reduce 

ruminal CH4 emissions as a result of direct and/or indirect inhibition of methanogens (Williams 

et al., 2011).  

Tannins are the most frequent secondary metabolites produced by plants, accounting for 

5 to 10% of the dry weight of tree leaves. Tannins can protect leaves from insect herbivores by 

deterring and/or poisoning them. Tannins have little effect on protein digestion in insect 

herbivores, contrary to popular belief. Tannins, on the other hand, can slow protein digestion 

in vertebrate herbivores. Tannins are particularly susceptible to oxidation in insects with high 

pH guts, resulting in semiquinone radicals and quinones, as well as other reactive oxygen 
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species. Tannin toxicity is hypothesized to be caused by excessive quantities of reactive oxygen 

species produced by insects. Tannin structure influences biological activity significantly. 

Ellagitannins oxidize significantly faster than gallotannins, which have a higher oxidative 

activity than most condensed tannins. Surfactants, high pH, antioxidants, and a protective 

peritrophic membrane that lines the midgut enable insects to survive ingested tannins. The 

majority of research on tannins' ecological roles has been correlational, such as looking for 

negative connections between tannins and insect performance. To make additional progress on 

tannins' protective activities, more emphasis on manipulative studies that alter tannin levels is 

required. The development of tannin-overproducing transgenic plants and a better 

understanding of tannin biosynthetic pathways has been made possible by recent developments 

in the use of molecular approaches. Many research areas remain in need of further work, 

including the effects of different tannin types on different types of insects (e.g., caterpillars, 

grasshoppers, sap-sucking insects) (Barbehenn and Constabel, 2011). 

Birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) and sainfoin are two temperate forage legumes 

that contain condensed tannins that stimulate ruminant output (Onobrychis viciifolia Scop.). 

Both thrive in the cool-temperate climate and on alkaline soils. The utilization of highly 

digestible, nitrogen-fixing legumes containing tannins to boost ruminant productivity has a lot 

of potential value for sustainable livestock production (MacAdam and Villalba, 2015). 

Ruminants' most cost-effective source of nutrients is legume fodder. Sainfoin 

(Onobrychis viciifolia Scop.) is a high-nutritive forage that grows all over the world. It contains 

polyphenolics, including condensed tannins, which contribute to some of its superior nutritional 

properties, such as improved protein utilization, bloat-free characteristics, and anthelmintic 

properties. Sainfoin has a wide range of polyphenolics, and its condensed tannin concentration 

decreases as the plant ages, with more polymerization and a lower proportion of 

prodelphinidins, resulting in a decrease in biological activity. To balance the biological activity 

of condensed tannins and biomass yield, use this feed between the bud and flowering stages. 

Due to the presence of condensed tannins, incorporating sainfoin into alfalfa (Medicago sativa 

L.) pasture has been useful in preventing alfalfa pasture bloat. New sainfoin populations have 

been produced that are suitable for survival in high-performance grazing systems and have 

shown greater anti-bloat activity due to increased grazing persistence. Fresh sainfoin is the ideal 

feed for cattle for maximal condensed tannin effect, but if it needs to be maintained, hay is 

preferable to silage in terms of preserving condensed tannin biological activity. Although 

greater condensed tannins content is desirable for this forage in terms of antibloat and 
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antiparasitic activity, sainfoin with condensed tannins concentration at about 50 g kg−1 dry 

matter (DM) offer the best feed value (Wang et al., 2015). 

Goeritz et al., (2010) determined annual dry matter (DM) yields, content of condensed 

tannins and total phenolics as well as tannin yields, six legumes (Onobrychis viciifolia, Lotus 

corniculatus, Trifolium hybridum, T. repens, Melilotus officinalis, Medicago sativa), four herb 

species (Cichorium intybus, Sanguisorba minor, Plantago lanceolota, Taraxacum officinale) 

and the reference species Trifolium pratense and Lolium perenne were cultivated in 2007 and 

2008 at the organic experimental farm of the University of Kiel, Germany. DM yields were 

strongly influenced by the experimental parameters species and year. In particular in 2008, the 

reference species T. pratense produced the highest yields, whereas the herb species and O. 

viciifolia produced the lowest DM yields. O. viciifolia had the highest tannin concentration, 

while L. corniculatus had a medium tannin content. According to the calculated tannin yields 

per hectare, L. corniculatus has the most condensed tannins, followed by O. viciifolia. Their 

DM yields, on the other hand, were moderate to low. 

Using the butanol-HCl technique, extractable condensed tannins concentrations were 

measured in Trifolium hybridum L., T. ambiguum M. Bieb, T. pratense L., T. repens L., Dalea 

purpurea Vent., Onobrychis viciifolia Scop., Lotus corniculatus L., Medicago sativa L., and 

Astragalus cicer L. collected from research and variety trial plots across the Canadian prairies 

in the study of Berard et al., (2011). Above ground plant biomass was harvested at the 

vegetative and mature physiological stages for two growing seasons. Dalea purpurea, a native 

legume, had the highest mean condensed tannins concentration of 68.6±22.6 g kg−1 DM, with 

minimum and maximum values ranging from 37.9 to 92.9 g kg−1 DM. Onobrychis viciifolia 

had the second highest mean condensed tannins concentration (46.0 g kg−1 DM) with a range 

of 16.3 to 94.4 g kg−1 DM. The third highest mean condensed tannins concentration of 15.1 g 

kg−1 DM was found in L. corniculatus with a range of 0.0 to 25.7 g kg−1 DM. Forage biomass 

had higher condensed tannins concentrations when harvested at the mature stage for all species 

except O. viciifolia, which had higher condensed tannins concentrations in the vegetative state 

(Berard et al., 2011).  
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3. EFFECTS ON ANIMAL PRODUCTS 

Natural plant components such as tannins, saponins, and essential oils have been studied 

extensively as natural antibiotic alternatives. Tannins are a class of polyphenolic chemicals 

found in plants that have antibacterial, antiparasitic, antiviral, antioxidant, anti-inflammatory, 

and immunomodulatory properties. Plant tannins have a well-known trait called strong protein 

affinity, which has been successfully applied to ruminant nutrition to reduce protein breakdown 

in the rumen and hence improve protein utilization and animal production efficiency. Another 

three key applications of tannins in ruminant animals include the inclusion of tannin-containing 

fodder in ruminant diets to minimize animal pasture bloat, intestinal parasite, and pathogenic 

bacteria load. Tannins had long been thought of as a "anti-nutritional factor" in monogastric 

animals and poultry, but recent study has found that when used correctly, they can improve the 

intestinal microbial ecosystem, improve gut health, and hence increase productivity. The 

suitability of plant tannins as an alternative to in-feed antibiotics is dependent on a number of 

parameters, all of which contribute to the wide range of reported efficacies (Huang et al., 2018). 

Antibiotic overuse has resulted in the rise of multidrug-resistant bacteria, which pose a 

severe health risk. To solve this issue, effective antibacterial agents must be developed. Tannins 

are polyphenols with a high molecular weight (500–30,000 Da) that are found throughout the 

plant kingdom. Tannins are a key chemical found in plants that may have health advantages. 

Tannins have been discovered to suppress bacterial growth by a variety of mechanisms, 

including iron chelation, cell wall inhibition, cell membrane rupture, and fatty acid biosynthesis 

pathway inhibition. Tannins can suppress the gene expression of various virulence factors, 

including biofilms, enzymes, adhesins, motility, and poisons, by acting as quorum sensing 

inhibitors. Overall, tannins have the potential to be effective antibacterial and antivirulence 

agents in the prevention of bacterial infections (Farha et al., 2020). 

Tannins intensively interact with rumen microbes, which is expected to have 

consequences for meat quality. The sainfoin increase beneficial fatty acids and reduce skatole 

content in lamb meat (Girard et al., 2016). 

Tannins (hydrolysable and condensed tannin) are polyphenolic polymers with a very 

high molecular weight that can form complexes with proteins due to a significant number of 

phenolic hydroxyl groups. Because of their negative effects on intake and animal performance, 

they are classified as anti-nutritional chemicals. Tannins, on the other hand, have been shown 

to improve rumen fermentation by lowering protein breakdown, preventing bloat, inhibiting 

methanogenesis, and raising conjugated linoleic acid concentrations in ruminant-derived meals. 
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The inclusion of tannins in diets has been shown to improve body weight and wool growth, 

milk yields and reproductive performance (Patra and Saxena, 2011). 

Gallic or ellagic acid esters are coupled to a polyol core, usually glucose, to form 

hydrolysable tannins. Flavan-3-ol subunits are joined together to form oligomers and polymers 

in condensed tannins, also known as proanthocyanidins. Both hydrolysable tannins and 

condensed tannins are astringent polyphenolic compounds with a medium-to-high molecular 

weight that bind and precipitate soluble proteins. Due to their astringent characteristic, which 

decreases feed intake and, as a result, animal performance, condensed tannins pose some anti-

nutritional issues to ruminants. Ruminants, on the other hand, can tolerate condensed tannins 

by gradually acclimating ruminal bacteria to their harmful effects and releasing condensed 

tannins-binding salivary proteins. Condensed tannins' protein-binding ability assists ruminants 

because complexes formed with important amino acids inhibit their breakdown in the rumen 

while releasing them in the lower gut for animal absorption. Recent research suggests that 

giving condensed tannins to growing animals increases N retention. Because of their ability to 

impede egg hatching and larval motility of gastrointestinal nematode parasites, condensed 

tannins and hydrolysable tannins could be useful as anthelmintics, especially in small 

ruminants. Condensed tannins bond to minerals as well (Al, Ca, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, P, and 

Zn). Although results from research with ruminants have been mixed, it has been suggested that 

condensed tannins may impair mineral bioavailability because the condensed tannins-metal ion 

complex is stable over a wide pH range. The most significant benefit of feeding condensed 

tannins to ruminants is the reduction of methane emissions. Many empirical models for 

predicting ruminal methane emissions have been established, but only a handful have included 

condensed tannins. Future study should concentrate on improving technique for evaluating 

condensed tannins' biological activity, interactions with other plant-specific metabolites, and 

physiological and nutritional effects on ruminants (Naumann et al., 2017). 

Tannin-rich legumes have attracted a big interest due to their animal health and 

nutritional benefits. Although many tannins are anti-nutritive, a select number can help manage 

parasitic nematodes resistant to anthelmintic medications, improve protein utilization in 

ruminants, improve fatty acid profiles in meat and dairy products, and reduce greenhouse gas 

emissions. Tannins have been indicated as having a dietary maximum limit of 5%, but further 

knowledge on structure-activity connections is needed to fully maximize the potential of these 

natural plant chemicals. Farmers want tannin-containing forages with consistent results, while 

breeders demand guidelines and screening methods for ideal tannin compositions. The tannin  
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concentration and composition of plants varies based on the species, variety, and growing 

conditions. New tools for analyzing soluble and insoluble tannins in plants, silages, and digesta 

have been the subject of recent European research ('LegumePlus' and other programs). This 

entailed isolating various tannin standards from a variety of plants and thiolysis to determine 

their purity and composition. We also tested tannin-protein interactions and developed new 

UPLC-MS/MS, NIR, and NMR analytical tools. Agronomists and plant breeders gathered 

germplasm, identified sainfoin-specific markers, and devised weed-control tactics. Ruminant 

nutritionists looked at in vitro and in vivo fermentations, as well as N-balances and meat and 

milk quality. Parasitologists explored the anti-parasitic properties using a wide range of 

different tannin types. Robust and stable tannin concentrations and compositions are required 

in addition to high yield, good weed suppression and resistance to climatic stress (Mueller-

Harvey et al., 2015). 
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ABSTRACT 

The presence of polyunsaturated fatty acids in sesame oil makes sesame an important oilseed 

crop due to its excellent health effects. However, genetic improvement efforts in sesame could 

not get benefit from molecular biology technology due to poor DNA and RNA sequence 

resources. Gene expression analysis is an important and basic step for the systematic 

understanding of plant biological processes, such as growth and development and biotic and 

abiotic stress defense pathways. Here reader may find a review of molecular mechanisms 

underlying the sesame plant's response to abiotic stresss factors and some functional genomics 

researches on sesame. 

 

Keywords: Genes, expression, sesame, Sesamum indicum L., biotechnology 
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1. INTRODUCTİON 

Oilseed crops are a high-value agricultural commodity used in the production of refined 

culinary oils. As the world's population grows, so does the demand for high-quality seed oils. 

Sesame (Sesamum indicum L.) oil contains polyunsaturated fatty acids, making it an essential 

oilseed crop with excellent health benefits. Sesame oil also contains antioxidants, which help it 

last longer by reducing oxidative degradation. The crop is commonly grown on marginal terrain 

and is subjected to a range of challenges. However, there have been few attempts to generate 

sesame cultivars that are more resistant to abiotic stressors and provide higher yields. The crop 

is drought tolerant because to its vast root system, but it may suffer significant yield losses when 

exposed to other environmental challenges such as waterlogging, salinity, heavy metals, and 

chilling stress. Despite a substantial collection of germplasm, few research initiatives using 

conventional and biotechnology approaches have resulted in negligible progress in sesame crop 

sustainability (Islam et al., 2016).  

With high oil content and nutrient value, sesame is one of the most significant oilseed crops. 

However, due to a lack of DNA and RNA sequence resources, genetic improvement initiatives 

in sesame were unable to benefit from molecular biology technologies (Ke et al., 2011). Gene 

expression analysis is an important and basic step for the systematic understanding of plant 

biological processes, such as growth and development and biotic and abiotic stress defense 

pathways. In recent years, quantitative real-time reverse transcriptase PCR (qRT-PCR) has been 

used as the main analysis technique for quantification and regulating characterization of gene 

expression (Wei et al., 2013). 

 

2. SESAME FUNCTİONAL GENOMİCS 

Sesame is an ancient and important oilseed crop. However, few sesame reference genes have 

been selected for quantitative real-time PCR until now. Screening and validating reference 

genes is a requisite for gene expression normalization in sesame functional genomics research. 

In their study, ten candidate reference genes, i.e., SiACT, SiUBQ6, SiTUB, Si18S rRNA, 

SiEF1α, SiCYP, SiHistone, SiDNAJ, SiAPT and SiGAPDH, were chosen and examined 

systematically in 32 sesame samples by Wei et al., (2013). SiUBQ6 and SiAPT were the optimal 

reference genes for sesame plant development; SiTUB was suitable for sesame vegetative tissue 

development, SiDNAJ for pathogen treatment, SiHistone for abiotic stress, SiUBQ6 for bud 

development and SiACT for seed germination. As for hormone treatment and seed  
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development, SiHistone, SiCYP, SiDNAJ or SiUBQ6, as well as SiACT, SiDNAJ, SiTUB or 

SiAPT, could be used as reference gene, respectively.  

Ke et al., (2011) carried out a large scale of expressed sequence tags (ESTs) sequencing from 

developing sesame seeds and further conducted analysis on seed storage products-related genes. 

Homologous genes involved in oil biosynthesis were identified including some conservative 

transcription factors regulating oil biosynthesis. One hundred and 17 ESTs were identified 

possibly involved in biosynthesis of sesame lignans, sesamin and sesamolin. In total, 9,347 

putative functional genes from developing seeds were identified, which accounts for one third 

of total genes in the sesame genome. This collection of sesame full-length cDNAs covered a 

wide variety of genes in seeds, in particular, candidate genes involved in biosynthesis of sesame 

oils and lignans. 

Sesamin is a major lignan constituent of sesame (Sesamum indicum L.) seed and considered 

responsible for a number of beneficial human health effects. Sesamin is present in sesame 

leaves. There is possibility that both leaf yield and sesamin content would be increased with 

increasing photoperiod. Also sesamin content may be affected by photoperiod in relation to 

CYP81Q1 gene expression. Hata et al., (2012) investigated the effect of photoperiod on growth 

and leaf sesamin content in relation to CYP81Q1 gene expression. As a result of the study, 

continuous light maximized biomass production of sesame plants. Continuous light induced 

distinctive accumulation of sesamin in sesame leaves. Continuous light induced particular 

increase of CYP81Q1 gene expression levels in sesame leaves. 

The regulation of genes involved in primary lipid metabolism in plants is much less well 

understood than that in many other pathways in plant biology. Kim et al., (2006) have 

characterized transcriptional regulatory mechanisms controlling seed-

specific FAD2 expression in sesame (Sesamum indicum). Promoter analysis of the 

sesame FAD2 gene (SeFAD2) using the β-glucuronidase (GUS) reporter system demonstrated 

that the − 660 to − 180 promoter region functions as a negative cis-element in the seed-specific 

expression of the SeFAD2 gene. SeFAD2 transcripts were induced by abscisic acid (ABA) in 

developing sesame seeds, and the − 660 to − 548 and − 179 to − 53 regions in 

the SeFAD2 promoter were implicated in ABA-responsive signaling. Theses observations 

indicate that an intron-mediated regulatory mechanism is involved in controlling not only the 

seed-specific expression of the SeFAD2 gene but also the expression of plant FAD2 genes, 

which are essential for the synthesis of polyunsaturated fatty acids. 
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The differential transcription activity of dehydroascorbate reductase (DHAR) was scrutinized 

in the transformed hairy roots, leaves, stems, roots, and developing seeds of sesame (Sesamum 

indicum L.) by Chun et al., (2006). DHAR transcript levels were, unexpectedly, 4.7-fold higher 

in the stem tissue than in the hairy roots; the lowest levels were detected in the seeds.  

 

3. ABİOTİC STRESS FACTORS 

Sesame is an important oilseed crop. However, multiple abiotic stresses severely affect sesame 

growth and production (You et al., 2018). An increasing number of candidate genes related to 

abiotic stress tolerance are being discovered and proposed to improve the existing cultivars of 

the high oil-bearing crop sesame (Sesamum indicum L.) (Dossa et al., 2020). Sesame is an 

important oilseed crop mainly grown in inclement areas with high temperatures and frequent 

drought. Thus, drought constitutes one of the major constraints of its production. The AP2/ERF 

is a large family of transcription factors known to play significant roles in various plant 

processes including biotic and abiotic stress responses. One hundred thirty-two AP2/ERF genes 

were identified in the sesame genome. Based on the number of domains, conserved motifs, 

genes structure and phylogenetic analysis including 5 relatives species, they were classified into 

24 AP2, 41 DREB, 61 ERF, 4 RAV and 2 Soloist. The number of sesame AP2/ERF genes was 

relatively few compared to that of other relatives, probably due to gene loss in ERF and DREB 

subfamilies during evolutionary process.  Out of 20 genes which were significantly up- /down-

regulated under drought stress, the gene AP2si16 may be considered as potential candidate gene 

for further functional validation as well for utilization in sesame improvement programs for 

drought stress tolerance (Dossa et al., 2016). 

Sesame is an ancient oilseed crop, known for its high oil content and quality. Its sensitivity to 

drought at early seedling stage is one of the limiting factors affecting its world-wide growth 

and productivity. Total 61 sesame HD-ZIP proteins were identified by Mehmood et al., (2022), 

based on their protein sequence homology with Arabidopsis and protein domain(s) architecture 

prediction. Twenty-one days old sesame seedlings were exposed to drought stress by 

withholding water for 7 days (when soil moisture content reduced to ~16%) and gene 

expression of HD-ZIP Class I (13 members) was performed in well- watered (control) and 

drought stressed seedlings. The gene expression analysis showed that the expressions of SiHZ7 

(6.8 fold) and SiHZ35 (2.6 fold) from γ subgroup were significantly high in drought seedlings. 

Study demonstrated the role of SiHD-ZIP Class I in sesame drought responses at early seedling 

stage and to develop its novel drought tolerant varieties. 
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Dossa et al., (2020) cloned a novel sesame R2-R3 MYB gene SiMYB75 which is strongly 

induced by drought, sodium chloride (NaCl), abscisic acid (ABA) and mannitol. SiMYB75 is 

expressed in various sesame tissues, especially in root and its protein is predicted to be located 

in the nucleus. SiMYB75 over-expressing lines accumulated higher content of ABA than wild-

type plants under stresses and also increased sensitivity to ABA. Physiological analyses 

revealed that SiMYB75 confers abiotic stress tolerance by promoting stomatal closure to reduce 

water loss; inducing a strong reactive oxygen species scavenging activity to alleviate cell 

damage and apoptosis; and also, up-regulating the expression levels of various stress-marker 

genes in the ABA-dependent pathways. SiMYB75 positively modulates drought, salt and 

osmotic stresses responses through ABA-mediated pathways. Thus, SiMYB75 could be a 

promising candidate gene for the improvement of abiotic stress tolerance in crop species 

including sesame. 

Waterlogging stress lowers yields in sesame. A major component of waterlogging stress is the 

lack of oxygen available to submerged tissues. Wang et al., (2012) performed gene expression 

profiling at two time points during a 36-h period following hypoxic treatment using a whole-

genome RNA-Seq analysis. They identified sets of significantly positively and negatively 

expressed genes (induced and repressed, respectively) in response to hypoxia with distinct 

temporal profiles. The genes that were affected were associated with glycolysis, nitrogen 

metabolism, starch and sucrose metabolism and plant hormone signal transduction and 

indicated the upregulation of particular pathways (glycolysis/glycogenesis) in the Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes. Moreover, significant changes in the expression of genes 

were found for pathways, including flavone and flavonol biosynthesis, steroid biosynthesis, 

photosynthesis, cysteine and methionine metabolism, glutathione metabolism, as well as 

phenylpropanoid biosynthesis, spliceosome, circadian rhythm. 

Basic leucine zipper (bZIP) gene family is one of the largest transcription factor families in 

plants, and members of this family play important roles in multiple biological processes such 

as light signaling, seed maturation, flower development as well as abiotic and biotic stress 

responses. In the study of Wang et al., (2018), 63 bZIP genes distributed on 14 linkage groups 

were identified in sesame, and denominated as SibZIP01-SibZIP63. Besides, all members of 

SibZIP family were divided into nine groups based on the phylogenetic relationship of 

Arabidopsis bZIPs. Promoter analysis showed that all SibZIP genes harbor cis-elements related 

to stress responsiveness in their promoter regions. Expression analyses of SibZIP genes based 

on transcriptome data showed that these genes have different expression patterns in different  
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tissues. A majority of SibZIPs (85.71%) exhibited significant transcriptional changes in 

responses to abiotic stresses, including drought, waterlogging, osmotic, salt, and cold, 

suggesting that SibZIPs may play a cardinal role in the regulation of stress responses in sesame.  

Plant growth and productivity are greatly challenged by diverse environmental stresses, such 

as drought, waterlogging, or high-salinity, for their sessile nature. To cope with these 

unfavorable conditions, plants have evolved a range of physiological and biochemical 

responses by activating a large number of stress-responsive genes and synthesizing various 

functional proteins through an intricate network of signaling cascades. Raffinose family 

oligosaccharides (RFOs), such as raffinose and stachyose, play an important role in desiccation 

tolerance of plants and developing seeds. In the study of You et al., (2018), three types of key 

enzymes, galactinol synthase (GolS), raffinose synthase (RafS) and stachyose synthase (StaS), 

responsible for the biosynthesis of RFOs were identified at the genome-wide scale in sesame. 

A total of 7 SiGolS and 15 SiRS genes were identified in the sesame genome. Transcriptome 

analyses showed that SiGolS and SiRS genes exhibited distinct expression profiles in different 

tissues and seed developmental stages. Comparative expression analyses under various abiotic 

stresses indicated that most of SiGolS and SiRS genes were significantly regulated by drought, 

osmotic, salt, and waterlogging stresses, but slightly affected by cold stress. The up-regulation 

of several SiGolS and SiRS genes by multiple abiotic stresses suggested their active implication 

in sesame abiotic stress responses.  

Sesame harbors a large diversity in root morphological and anatomical traits and a high root 

biomass improves the plant aboveground biomass as well as the seed yield. Sesame provides 

one of the most nutritious and healthy vegetable oils, sparking an increasing demand of its 

seeds. However, with the low yield and productivity of sesame, there is still a huge gap between 

the seed demand and supply. Improving the root system has a high potential to increase crop 

productivity. Sesame holds a large root morphological and anatomical diversity, which can be 

harnessed in breeding programmes. Root biomass positively contributes to increased seed yield 

in sesame, based on multi-environmental trials. By comparing the root transcriptome of two 

contrasting genotypes, 2897 differentially expressed genes were detected by Su et al., (2019) 

and they were enriched in phenylpropanoid biosynthesis, starch and sucrose metabolism, 

stilbenoid, diarylheptanoid and gingerol biosynthesis, flavonoid biosynthesis, suggesting that 

these pathways are crucial for sesame root growth and development. 

Transcription factors (TFs) play a vital role in regulatory networks that link between the 

developmental program and response of genes to endogenous and environmental signals. TFs  
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directly bind to the promoters of target genes in a sequence-specific manner to activate or 

repress the expression of their target genes. The homeodomain-leucine zipper (HD-Zip) gene 

family is one of the plant-specific transcription factor families, involved in plant development, 

growth, and in the response to diverse stresses. In the study of Wei et ak., (2019), 45 HD-Zip 

genes were identified in sesame, and denominated as SiHDZ01-SiHDZ45. Members of SiHDZ 

family were classified into four groups (HD-Zip I-IV) based on the phylogenetic relationship 

of Arabidopsis HD-Zip proteins, which was further supported by the analysis of their conserved 

motifs and gene structures. Expression analyses of SiHDZ genes based on transcriptome data 

showed that the expression patterns of these genes were varied in different tissues. Researchers 

showed that at least 75% of the SiHDZ genes were differentially expressed in responses to 

drought and salinity treatments, and highlighted the important role of HD-Zip I and II genes in 

stress responses in sesame. 
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ÖZET 

Bu çalışmada robotik sistem için en önemli girdi olan görüntü işleme yardımıyla dereotunun 

toprak üstünde hasat boyutuna göre  konumunun bulunması tespiti yapılmıştır. Uzay koordinat 

sistemine göre dereotunun  x(yatay) ve y(dikey) koordinatlarının dijital ortamda piksel bazında 

bulunması sağlandı. Görüntüler iki boyutlu olarak görüntü işlemeye tabii tutuldu. İki boyutlu 

olarak görüntünün işlenmesinde dijital ortama aktarılan dereotuna ait görüntüler, görüntü 

işleme programı yardımıyla renk özelliği esas alınarak  işleme tabi tutuldu. Renk toprak 

üzerindeki dereotunun toprak ile ayrılmasını sağlayan en önemli ayıraçlardan olmasından 

dolayı kullanıldı. Yaptığımız çalışmada C# programlama dili kullanılarak yazılmış program 

yardımıyla gerçek zamanlı görüntü alınarak dereotunun robotik hasat için uygunluğu tespiti 

yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme,Hasat,Dereotu 
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A STUDY ON THE DETERMINATION OF IMAGE PROCESSING 

SUITABILITY FOR ROBOTIC DILL(Anethum Graveolens) HARVEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, with the help of image processing, which is the most important input for the 

robotic system, the location of the dill on the soil according to the harvest size was 

determined.According to the space coordinate system, the x (horizontal) and y (vertical) 

coordinates of the dill were found on a pixel basis in the digital environment.Images were 

processed in two dimensions.In the processing of the two-dimensional image, the images of 

dill, which were transferred to digital media, were processed based on the color feature with the 

help of the image processing program.Color was used because it is one of the most important 

reagents that allow the dill on the soil to be separated from the soil.In our study, the suitability 

of dill for robotic harvesting was determined by taking real-time images with the help of a 

program written using C# programming language. 

 

Keywords: Image Processing,Harvest,Dill  
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1.GİRİŞ 

İnsanlar için  fotoğraflara ve videolara bakıp orada bulunan nesneleri, insanları ve diğer canlıları 

tespit etmek hiç de zor olmayan bir görevdir. Bu yeteneği kazanmak için bir ön çalışma 

yapmayız veya bir resimdeki nesneleri algılayabilmek için o resme dakikalarca bakmaya gerek 

duymayız. Aynı şekilde, bir görsel içeriğe baktığımızda onu nasıl yorumlamamızla ilgili 

beynimizi eğitmemize de gerek yoktur.Çünkü beynimiz, biz farkında olmadan bunu çoktan 

yapacaktır. Fakat makineler ve bilgisayarlar, bizim sahip olduğumuz bu becerilere sahip 

değillerdir. Her saniye trilyonlarca 1 ve 0 ile çalışmasını sürdüren bu makinelerin yorum 

yapabilmesi, tahminde bulunması ve kendini zamanla geliştirmesi oldukça zor görevlerdir. 

Günümüzün gelişmiş teknolojik imkanları sayesinde makine öğrenimi ve derin öğrenme ile 

kendini geliştiren sistemler yapabilmekteyiz. Bilgisayarda görüntü işleme, insan olarak sahip 

olduğumuz görme ve görsel yorumlama işlevinin bilgisayarlara da kazandırılmasını hedefleyen 

bir çalışma alanıdır. Bu alanda insan beyninin, kişi farkında olamayacak kadar hızlı sürede 

gerçekleştirdiği görsel yorumlama ve anlamlandırma yeteneğinin, mühendislik yöntemleri ve 

gelişmiş yapılar kullanılarak, dijital görselleri inceleyen makinelere de kazandırılması 

hedeflenir. 

Görüntü işleme, bilgisayarlı görünün bir alt başlığı olarak değerlendirilmektedir. Bilgisayarlı 

görüntü işleme, tıpkı bir insanın görsel inceleme yeteneği gibi, doğrudan görsel yorumlama, 

görülenlerin sınıflandırılması, bu esnada ortaya çıkan hataların tespiti gibi geniş bir yelpazeyi 

ele almaktadır. Görüntü işleme ise, işin daha çok makineleşmiş bir tarafında yer alır ve 

görüntüler üzerinde belirli algoritmalar üzerinde değerlendirmeler ve muhtemel değişiklikler 

yapılmasını konu alır. Görüntü işlemede dijital görsel üzerinde çeşitli iyileştirme-onarım veya 

çeşitli maskeleme, filtreleme işlemleri yapılabilmektedir. 

Bu çalışmada dereotu bitkisi seçilmiştir.Dereotu (Anethum graveolens L.), Maydanozgiller 

[Apiaceae (Şemsiye çiçekliler (Umbelliferae)] familyasından tek yıllık bir baharat bitkisidir. 

Anavatanı Avrupa'nın güneyi ve Asya'nın batısıdır ve her ülkede tarımının yapılması 

mümkündür. Dereotu besleyici özelliğinden çok içerdiği eterik yağlar sebebiyle kıymetlidir. 

Dünyada, uçucu yağ üretimi için birçok Avrupa ülkesinde ve Güney Amerika’da 

yetiştirilmektedir (Agarwal, 2008). Dereotunun saplarında beyaz ve yeşil uzun çizgileri vardır 

ve 120 cm’ye kadar boylanabilmektedir. Esas yapraklar genellikle 3-4 parçadan oluşmaktadır. 

Alt kısmında saplı yapraklar, üst kısmında sapsız yapraklar vardır. Aromatik maddeler bitkinin 

yapraklarında bulunur. Gövde ve yaprak saplarının kokusuda aynıdır. Kültürü yapılan dereotu 

bitkilerinde çiçek salkımı ve ortalama 20 cm’ye kadar büyüyebilir. Görünüşü her yana dağılmış  
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ışınımsıdır. Çiçekler küçük, hermafrodit özelliktedir. Çanak yapraklar işlevini yitirmiş, taç 

yaprakları kirli ve sarı renklidir. Tohumlar küçük, hafif, kanatlı ve yassı şeklinde dar veya geniş 

elipse benzeyen bir yapıdadır. Üzerinde gri-kahverengi çiziler vardır. Tohumun uzunluğu 4-5 

mm, genişliği 1.5- 3.5 mm genişliktedir (Ayhan ve Özel,  2017.,  Bezli, 2020 ). 

Bitkiler ilk hasada, tohum ekiminden yaklaşık 1,5-2 ay sonra gelirler. Dereotu hasadı, bitkiler 

25-30 cm boy aldıklarında kök boğazından 3-5 cm üzerinden, bitkilerin keskin bıçakla 

kesilmeleri suretiyle yapılır. Dereotu genelde bir defa hasat edilir. İkinci hasatta sürgünler kısa 

olacağı için birinci hasattaki kalite elde edilemez (Şalk ve ark., 2008). 

 

2.MATERYAL VE YÖNTEMLER 

Görüntü işlemede temel amaç aralarında ortak özellik ve bir ilişki kurulabilen karmaşık işaret 

örneklerini veya nesneleri bazı tespit edilmiş özellikler veya karakterler vasıtası ile tanımlama 

veya sınıflandırmadır.  

Robotik sistem ile hasadının  yapılabilmesi için gerekli olan en önemli değişken ürünlerin uzay 

koordinat eksenlerinin bilinmesidir. Koordinat eksenlerinin bulunması için görüntü işleme 

tekniği uygulanacaktır. Görüntü işleme için web cam kamera kullanılmıştır. Kamera yardımıyla 

dijital ortama aktarılan görüntüler görüntü işleme programı yardımıyla işlenmiştir. 

Renk analizi ile girilecek renk kodları aşağıda gösterilen trackbar_scroll ile girilmiştir.Şekil 

1’de trackbar_scroll gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Trackbar_Scroll Ayar Çubuğu 
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Renk analizi için; 

RGB renk analizi 

R=0-255 

G=0-255 

B=0-255 olarak alındı 

Renk ayarı için gerçek renk değerleri okutularak işleme alınmıştır. 

Taskbar scroll ile alınan değerlere göre işlenecek rengin hesaplanması aşağıdaki formül ile 

yapılmıştır. 

RGB = (R*65536)+(G*256)+B …………………………..……….….(1) 

Renk ve şekil analizi ile ürünün verilen boyut değerine göre bulunması sağlanmıştır. Kesme 

kolunun  hareketi için gerekli olan hesaplamalar yapılarak C# dilinde program yazılmıştır. Bu 

hesaplamalar ve program USB port aracılığı ile  dijital kontrol kartındaki işlemciye 

yüklenmiştir. Programın çalışması için gerekli olan programın yazılması ile görüntü işleme 

yapan dijital kamera arasındaki iletişim  sağlanmıştır.  

Denemede kullanılan gerçek zamanlı görüntü şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.Gerçek Zamanlı Ekran Görüntüsü 

 

Renk analizine göre bulanan ürünün etrafı kırmızı çizgi ile çizildikten sonra filtreleneme 

yapılmıştır. Kamera ile alınan piksel değerleri; 

x(genişlik) ve y(yükseklik ) piksel değerleri program içinde yazılmış olan hesap modülünde 

işleme alınmıştır. 

Tam ölçümün alınması için kamera ile ürün arasındaki mesafenin 70 cm olması 

gerekmektedir.Bu değerin alıntında ve üstünde olması durumunda ksdeger için aşağıda verilen 

düzeltme işlem katsayıları kullanılmıştır. Programın içinde ksdeğer için ilk değer 1,7 olarak 

alınmıştır.  

1352



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

ksdeger = ksdeger + 0.10 

ksdeger = ksdeger + 0.20 

ksdeger = ksdeger + 0.35 

ksdeger = ksdeger + 0.45 

ksdeger = ksdeger + 0.55 

ksdeger = ksdeger + 1.15 

ksdeger = ksdeger + 1.35 

ksdeger = ksdeger + 1.45 

Öncelikle x ve y piksel değerleri arasındaki fark ile şeklin kare olup olmadığı kontrol edilmiştir. 

Fark=x-y ………………………………………………………………..(2) 

Bu fark değeri için oluşan şeklin analizine göre; 

Kare ise; 

Sonuç=x*4……………………………………………………………....(3) 

İnc değeri için 

Sonuç=sonuç/96…………………………………………………………(4) 

Cm dönüşüm için; 

Sonuç=sonuç*2,54………………………………………………..……..(5) 

Sonuç değeri ksdeger(kare sapma değeri) ile çarpılarak  sonuç bulunmuştur; 

Sonuç=sonuç*ksdeger…………………………………………..……….(6) 

Dikdörtgen ise; 

Sonuç=(2*x)+(2+y) …………………………………………….……….(7) 

İnc değeri için 

Sonuç=sonuç/96………………………………………………………….(8) 

Cm dönüşüm için; 

Sonuç=sonuç*2,54……………………………………………………….(9) 

Sonuç değeri dsdeger(dikdörtgen sapma değeri) ile çarpılarak  sonuç bulunmuştur; 

Sonuç=sonuç*dsdeger………………………………………………..….(10) 
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Yazılmış programın ara yüzü Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.Programın arayüzü 

 

Programın çalışması sonucu ölçülen değerler tablo 1 verildiği gibidir. 

 

Tablo 1.Ölçüm sonuçları 

 

Yukarıda gösterilen programın arayüzünün algoritması aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genişlik  

17 126/94 piksel 

21 140/118 piksel 

20 146/104 piksel 
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3.SONUÇ VE ÖNERILER 

Yapılan  denemeler sonucunda robotik dereotu hasadı için yazılan programın uygunluğu 

görülmüştür. Alınan değerler ile ölçülen değerlerin uyuştuğu gözlemlenmiştir.Hassas hasat 

uygulamaları için program içinde kullanılan parametrelerinin uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Görüntü işleme için kullanılan kameranın özelliğinin yeterli olduğu görülmüştür. Gerçek 

zamanlı görüntü işlemede ayrıca aydınlatma sistemi gerektiği düşünülmektedir. Yabancı ot ile 

dereotunun karışmasının önlemesi için programın derin öğrenme ile desteklenmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. Yapay zeka ,yapay sinir ağları ve makina öğrenmesi ile desteklenen programın 

daha iyi bir sonuç ile sadece istenen ürünlerin hasadının yapılabileceği düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

The fact that the sources of pollution generated by livestock enterprises are not point pollution 

sources, unlike industrial and urban pollution sources, but are spread over wider areas, makes 

it even more difficult to know the extent of the pollution caused by these sources. When the 

livestock sector, which has a large amount of animal manure and in-house waste as pollution 

sources, uses its wastes without a specific waste management, this situation can cause 

irreparable damage to the natural environment. In this study, in order to monitor the animal-

borne damage caused in Siirt, it was aimed to determine the potential of animal waste that can 

be obtained from cattle-ovine animals and poultry for the study area with concrete and up-to-

date data and to draw attention to the pollution risks of animal manure, which is often neglected. 

Cattle, ovine and poultry data were obtained from TUIK and Siirt Provincial Directorate of 

Agriculture and Forestry. In this study, the occurrence of the diffused pollution load originating 

from livestock activities in Siirt province was investigated and the total nitrogen and total 

phosphorus diffused pollution load amounts that may occur depending on the number of 

animals were calculated. In the calculation of the pollution load, cattle, ovine and poultry 

numbers of Siirt province in 2021 were used. As a result, it was determined that the total 

diffused pollution load that may occur due to nitrogen in Siirt was 1622.98 tons of TN/year and 

the total diffused pollution load that may occur due to phosphorus was 1254.85 tons TP/year. 

 

Keywords: Animal pollution load, Diffused pollutants, Pollutant parameters, Siirt 
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SİİRT MERKEZ VE İLÇELERİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KİRLİLİK YÜKÜ 

HESABI 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

Hayvancılık işletmelerinin ortaya çıkardığı kirlilik kaynakları, endüstriyel ve kentsel kirlilik 

kaynaklarından farklı olarak noktasal kirlilik kaynakları olmayıp daha geniş alanlara yayılmış 

olması, bu kaynakların neden olduğu kirliliğinin boyutlarının bilinmesini daha da güç 

kılmaktadır. Kirlilik kaynakları olarak bünyesinde, yoğun miktarda hayvansal gübre ve işletme 

içi atık bulunan hayvancılık sektörü atıklarını belirli bir atık yönetimi olmadan kullandığında 

bu durum doğal çevreye telafisi imkânsız olan zararlar verebilmektedir.  Bu çalışmada Siirt 

ilinde oluşan hayvansal kaynaklı zararın izlenmesi amacıyla, çalışma alanı için büyükbaş- 

küçükbaş hayvanlardan ve kanatlılardan elde edilebilecek hayvansal atık potansiyelini somut 

ve güncel verilerle belirlemek ve sıklıkla ihmal edilmiş olan hayvan gübresinin kirlilik 

risklerine dikkat çekmek amaçlanmıştır.  Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan verileri 

TUİK’ten  ve Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınmıştır.  Bu çalışmada, hayvancılık 

faaliyetleri kaynaklı yayılı kirlilik yükünün Siirt ilinde oluşumu araştırılmış hayvan sayılarına 

bağlı olarak oluşabilecek toplam azot ve toplam fosfor yayılı kirlilik yük miktarları 

hesaplanmıştır. Kirlilik yükü hesabında Siirt ili mevcut 2021 yılı, büyükbaş, küçükbaş ve 

kanatlı hayvanı sayıları kullanılmıştır. Sonuç olarak, Siirt genelinde toplam azot kaynaklı 

oluşabilecek toplam yayılı kirlilik yükü 1622,98 ton TN/yıl, toplam fosfor kaynaklı 

oluşabilecek yayılı kirlilik yükünün 1254,85 ton TP/yıl olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hayvansal kirlilik yükü, Yayılı kirleticiler, Kirletici parametreler, Siirt 
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1.INTRODUCTION 

Rapid population growth, urbanization and technological developments in the world have 

brought various environmental problems to the agenda (Xiaoyan, 2005). In addition to these 

developments, along with the rapid population growth, the demand for animal products and 

livestock activities increased (Karaman, 2006). 

The definition of pollution can be made as the deterioration of the environment necessary for 

the continuation of life. The first thing that comes to mind in environmental pollution is air, 

water and soil pollution. When the frame is slightly widened; solid waste problem, pesticide 

problem, noise pollution, pollution caused by energy production sources can be counted among 

the environmental pollution factors.  

Polluting sources are grouped under two main headings as point and diffuse pressures. 

Pollutants originating from wastes at a certain point in the watershed are point pollutants, and 

those originating from diffused wastes that do not have a specific and single source are 

considered as diffused pollutants. Point pollutants are domestic wastewater (those connected to 

the sewerage network), industrial pollutants and solid wastes (leachate of landfills). Diffused 

pollutants are pollutants originating from land use, agriculture and livestock activities, 

atmospheric transport, cesspools and irregular (wild) landfills (OSİB, 2013; Yetiş et al. 2018). 

While the sources of pollution can be measured, controlled and monitored in general, diffuse 

pollution sources are an extremely dangerous source of pollution because the mechanism of 

action and the source of pollution cannot be determined precisely because it is scattered and it 

cannot be estimated and measured. However, when the diffused pollution sources are evaluated 

individually, their effects and sizes are seen as insignificant, but when their collective effects 

are considered, they cause great destruction for the environment (Yontar, 2009; Biçer, 2011; 

Yetiş et al. 2018). 

Animal waste, which is one of the widespread sources of pollution, can pollute surface and 

underground water resources as a result of uncontrolled waste management. This event occurs 

due to the fact that animals reach a direct water source, superficial water flows from manure 

piles, shelters and open feeding areas, seepage waters from manure storage areas, flooding of 

storage areas, superficial water flows from areas where fertilizer is applied (Polat and Olgun, 

2009). 

Animal manure is a valuable nutrient provider for the soil and a regulator of soil conditions. 

Appropriately matured and used animal manures can provide a better, less harmful and 

economical plant nutrient than commercial fertilizers. Animal manure is a fertilizer rich in  
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organic matter content, thus increasing the water holding capacity of the soil and providing the 

soil with plant nutrients such as nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) and sulfur (S). 

Nutrient content of farm manure can show significant variability depending on the type of 

animal, its age, the amount of feed fed and the nutritional value of the feed, the work done by 

the animals, the type and amount of bedding used, the ratio of solid feces and urine in the 

manure, the condition of the barn and the storage technique (Kaçar and Katkat, 2009). 

In this study, the total nitrogen (TN) and total phosphorus (TF) pollutant loads generated by 

livestock activities, which are considered among the diffuse polluting sources for the province 

of Siirt, whose main source of livelihood is agriculture and animal husbandry, the provincial 

economy and the income of the people are on livestock and animal products, and the industry 

is almost non-existent, were calculated and evaluated in terms of environmental pollution. 

 

2. MATERIALS AND METHOD 

2.1. Material 

In this study, it was aimed to determine the amount of waste that causes widespread pollution 

arising from livestock activities in Siirt and its districts. For this purpose, necessary calculations 

were made using the data of the Turkish Statistical Institute (TUIK) and Siirt Agriculture and 

Forestry Provincial Directorate of Agriculture and Forestry including the number of cattle, 

ovine and poultry in 2021. Diffused pollution loads of total nitrogen (TN) and total phosphorus 

(TP) that may occur according to animal species were calculated. 

2.2. Working Area 

Siirt is one of the least populated cities of Turkey and has a population of 331,980 as of 2021. 

Siirt province, which is located at the intersection of Mesopotamian and Anatolian civilizations, 

is located on 41° 57' east longitude and 37° 55' north latitude. The province is surrounded by 

Batman and Bitlis from the north, Batman from the west, Mardin and Şırnak from the south, 

Şırnak and Van from the east (Figure 1). Generally, continental climate is dominant in Siirt 

province. In the eastern and northern regions, the winters are colder and rainier, and in the south 

and southwest regions, the summers are hotter and drier in contrast to the warm climate in 

winter. Average annual precipitation is around 700 mm. In Siirt, the highest temperatures are 

seen in August and September, and the lowest temperatures are seen in January and February. 

Annual average relative humidity is 51%, the highest relative humidity is observed in January 

and December with 70%. In the province of Siirt; 34.96% of the total area has slope values 

lower than 6%, 59.53% of it has slope values between 6-30%, and the slopes of more than 30%  
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are seen only in 5.51% of the province. More than half of Siirt province has about 65% brown 

forest soil. Moderate, severe and very severe erosion has been observed on about 90% of the 

provincial land. Only 9% of its total area consists of I, II and III class-capable areas, and 85% 

of the area has very shallow and shallow soils. Deep and very deep soils are located in lowland 

areas in the west and in small areas in valleys (Özyazıcı et al., 2014). There are 7 districts in 

Siirt province which are Siirt (Provincial center), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan and 

Tillo (Figure 2). 

 

 

Figure 1. Map of Siirt Province 

 

 

Figure 2: Districts and Boundaries of Siirt Province 
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Table 1. Number of animals in Siirt province in 2021 

Genus Type Animal Name Animal Presence 

 

Cattle 

Cattle Culture 5663 

 Crossbreed 21072 

 Domestic (Cattle) 6783 

Cattle Total 33518 

 

 

Ovine 

Goat Hair 459690 

 Mohair 30410 

Sheep Merino 102 

 Domestic (Sheep) 805787 

Ovine Total 1295989 

 

 

Poultry 

Turkey Turkey 8962 

Goose Goose 3952 

Duck Duck 2674 

Chicken Egg 101449 

Poultry Total 117037 
Source: Anonymous 2021 (Siirt Agricultural Investment Guide) 

 

2.3 Method 

In the calculation of animal origin diffused pollution loads, the distribution of the number of 

animals in Siirt province was analyzed and the diffused pollutant load amounts were calculated 

by some assumptions given in the literature. Since it is not possible to measure the unit load per 

animal in the calculation of the diffused pollution loads of animal origin, some assumptions 

must be made. In this context, the estimated unit loads are given in Table 2 in line with the 

values predicted in the literature (Hacısalihoğlu, 2022; Gürsoy Haksevenler and Ayaz, 2021, 

Derin et al. 2019, Yetiş et al. 2018, Biçer, 2011, Tanık et al. 2010). 

 

Table 2. Diffused pollution load coefficients of animal origin 

Pollutant Type Diffused Load Coefficients Cattle Ovine Poultry 

TN 
QNYK (kg/ton animal/day) 0.3 0.42 0.52 

YN (%) 15 15 15 

TP 
QPYK (kg/ton animal/day) 0.1 0.06 0.22 

FC (%) 5 5 5 

 

QNYK represents the diffused pollutant load, which changes according to the daily nitrogen load, 

YN represents the percentage of diffuse nitrogen pollution reaching the receiving environment, 

QPYK represents the diffused pollutant load varying according to the daily phosphorus load and 

YP represents the percentage of diffuse phosphorus pollution reaching the receiving 

environment. In the calculation of the animal based diffused pollution load, it is necessary to 

calculate the total diffused pollution loads that will occur annually. The annual pollution loads  
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due to nitrogen are calculated as indicated in Equality 1 and the annual pollution loads due to 

phosphorus are calculated as indicated in Equality 2. 

𝑄TN=𝑄NYK∗ 𝐴CH∗𝑌N ∗365/1000      (1) 

𝑄TP=𝑄PYK ∗ 𝐴CH∗𝑌P ∗365/1000      (2) 

In Equation 1, QTN is the annual diffused pollutant load from nitrogen (kg/number of 

animals/year), in Equation 2, QTP is annual diffused pollutant load from phosphorus (kg/number 

of animals/year), and ACH is the live animal weight (kg) according to the type of animal. 

According to the literature reviews, the ACH value is accepted as 500 kg for cattle, 45 kg for 

ovine and 2 kg for poultry. The diffuse pollution load coefficients given in Table 1 are the 

assumptions determined using these live weights. YN and YP values express the percentage of 

contaminants reaching the receiving environment. With the prediction that some amount of 

nitrogen and phosphorus will be lost with the transport processes, calculations were done by 

assuming that 15% of these values for nitrogen and 5% for phosphorus can reach the receiving 

environment (Hacısalihoğlu, 2022). Conversion of the diffused pollution loads (tons/year) to 

be calculated with Equations 1 and 2 is calculated as indicated in Equation 3 and Equation 4. 

𝑄TN′=𝑄TN∗ 𝑁CH / 1000         (3) 

𝑄𝑇𝑃′ =𝑄TP∗ 𝑁CH / 1000         (4) 

In Equation 3, QTN΄ represents the annual TN diffused pollution load (tons/year), in Equation 4, 

QTP΄ represents the annual TP-based diffused pollution load (tons/year), and NCH represents the 

number of livestock by species. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Table 3. Number of animals in Siirt province in 2021 

 

SİİRT PROVINCE 

NUMBER OF ANIMALS 

CATTLE OVINE POULTRY 

33,518 1,295,989 117,037 

 

When the number of animals in Siirt was examined, it was determined that there were 33,518 

cattle, 1,295,989 ovine and 117,037 poultry. 

Diffused pollution loads originating from livestock activities in Siirt province were calculated 

by using the animal number distributions in Siirt province given in Table 3 and the equations 

given above, and are given in Table 4. 
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Table 4. The amount of TN and TP dispersed pollutant loads according to animal species in Siirt 

province 

 

Province 

 

Animal Type 
𝑄TN 

(ton/year) 

Total 

(ton/year) 
𝑄TP 

(ton/year) 

Total 

(ton/year) 

 

SİİRT 

Cattle 275.27  

1622.98 

251.18  

1254.85 Ovine 1,341.05 63,860 

Poultry 6,664.09 939.81 

 

It was determined that the total diffused pollution load that may occur due to the nitrogen in 

Siirt was 1622.98 tons TN/year, and the total diffuse pollution load that may ocur due to the 

phosphorus was 1254.85 tons/year (Table 4). As a result of livestock activities, diffused 

pollution originating from nitrogen and phosphorus reaches the receiving environment with 

various transformation reactions depending on geological, meteorological and geographical 

features (Hacısalihoğlu, 2022). In the calculation of the animal-based diffuse pollution loads, 

Tırınk (2021) determined that the numbers of cattle, ovine and poultry were 159926, 1149668 

and 116916, respectively, in the study carried out in the province of Iğdır. The annual diffused 

pollutant loads of these animals were calculated as 2509,697 tons/year of total nitrogen and 

203,521 tons/year of total phosphorus. In the study carried out by Yetiş et al., (2018) in Muş 

Province and its districts, TN and TP loads were calculated by using the number of cattle, ovine, 

poultry and the diffused load coefficients arising from livestock activities. According to the 

results of these calculations, it was determined that the district with the highest TN and TP loads 

with 29% and 32%, respectively, was Bulanık. The districts with the lowest TN and TP loads 

were Hasköy and Korkut with 7%, respectively. TN load was calculated as 543,412 tons/year 

and TP was calculated as 16,918 tons/year across Muş. In the study conducted by Hacısalihoğlu, 

(2022) to evaluate the pressure of diffuse pollutant sources in Bursa and its districts, in the 

calculation of animal origin pollution load, the total diffused pollution load that may originate 

from total nitrogen throughout Bursa was determined as 3241,944 tons TN/year, and the 

diffused pollution load that may arise from total phosphorus was found as 341,327 tons TP/year. 

In the study conducted by Derin et al. (2019) in Mardin province, it was calculated that the TN 

load of animal origin was 270626 ton/year and the TP load was 7.89 tons/year throughout the 

province. 

 

4. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

The livestock sector has always been a widespread sector in our country. The increase in the 

number of animals due to the increasing population and the increase in the amount of animal 

waste that will occur due to this increase is an undeniable fact. However, it is seen that the  
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animal wastes originating from this sector is of a size that cannot be ignored. Therefore, it is 

important both to meet human needs and to provide this balance with effective waste 

management (Karaman, 2006; Hacısalihoğlu, 2022). In this study, the occurrence of the 

diffused pollution load originating from livestock activities in Siirt province was investigated 

and the total nitrogen and total phosphorus diffused pollution load amounts that may occur 

depending on the number of animals were calculated. In the calculation of the pollution load, 

the numbers of cattle, ovine and poultry in Siirt province in 2021 were used. As a result, it was 

determined that the total diffused pollution load that may originate from total nitrogen in Siirt 

was 1622.98 tons TN/year, and the diffuse pollution load that may originate from total 

phosphorus was 1254.85 tons TP/year. Animal wastes, which are formed in the livestock sector 

in Siirt and cause environmental problems, are actually an important raw material potential. It 

is possible to use these wastes in fields such as fertilizer, biogas and feed production. For this 

reason, it is recommended to make effective waste management planning in the livestock sector, 

to see and evaluate the wastes as an economic resource without creating environmental 

problems.  
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ÖZET 

Turizm endüstrisi tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs ekonomisinin de mihenk taşlarından 

birini oluşturmaktadır.  Günümüzün modern dünyasında yaşanan teknolojik yenilikler 

potansiyel turistlerin aradıkları bilgiye saniyeler içinde ulaşmasını olası kılmıştır. Tüm bu 

gelişmeler dahilinde gezginlerin yapacakları seyahatlerden beklenti düzeyleri artmış, amaçları 

çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Bu anlamda alternatif turizm modelleri arasında yer alan 

inanç turizmi kapsamında yapılan seyahatlere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Kuzey Kıbrıs ev 

sahipliği yaptığı birçok uygarlığın da etkisinde kalarak inanç turizmi kapsamında 

değerlendirilebilecek çok değerli somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerine sahiptir. 

Her ne kadar Hz. Osman döneminden itibaren başlayan Emevi ve Abbasi devletleri döneminde 

devam eden fetihlerle Kıbrıs'a İslamiyet geldiyse de İslamiyet'in kalıcı olması ancak Osmanlı 

Devleti'nin 1571 yılında adayı hükümdarlığı altına alması ile gerçekleşmiştir.  Osmanlı 

Devleti'nin adadaki imar ve iskan faaliyetleri sayesinde ada inanç turizmi kapsamında 

değerlendirilebilecek birçok esere sahip olmuştur. Somut kültürel miras değerleri kapsamında 

değerlendirilebilecek bu eserler, camiler, mescitler, tekkeler ve türbeler olarak 

sınıflandırılabilir. Çalışma bir envanter niteliği taşımamakla birlikte inanç turizminin önemini 

İslam inancı kapsamında ortaya koyarak Kuzey Kıbrıs’ın kültürel miras değeri taşıyan inançsal 

öğelerini gün yüzüne çıkartmak hedeflenmiştir. Bu anlamda değerlendirilebilecek turizm 

faaliyetlerinin inanç turizmi yönünden yoğunlaşmasıyla adada ekonomik, sosyal ve kültürel 

kazanımlar elde edilebileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Kıbrıs, Osmanlı, Kültürel Miras, İnanç Turizmi, Cami, Türbe, Tekke. 

 

 

 

 

 

 

1369

mailto:sedenozerden@gau.edu.tr
mailto:burcuilgaz@gmail.com


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

AN EVALUATION OF THE ISLAMIC FAITH CENTERS IN NORTHERN CYPRUS 

WITHIN THE SCOPE OF TANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TERMS OF 

FAITH TOURISM 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The tourism industry is one of the cornerstones of the economy of Northern Cyprus as well as 

all over the world. Technological innovations in today's modern world have made it possible 

for potential tourists to reach the information they are looking for within seconds. In line with 

all these developments, the level of expectations of travelers from their travels has increased, 

and their purposes have begun to vary. In this sense, the interest in travels made within the 

scope of faith tourism, which is one of the alternative tourism types, is increasing day by day. 

Northern Cyprus, under the influence of many civilizations it hosts, has very valuable tangible 

and intangible cultural heritage items that can be evaluated within the scope of faith tourism. 

Although Cyprus met the religion of Islam with the conquests that started with the Hz. Osman 

period and continued during the Umayyad and Abbasid states, this religion became permanent 

only after the Ottoman Empire conquered the island in 1571. With the reconstruction and 

settlement activities of the Ottoman Empire on the island, the island has many works that can 

be evaluated within the scope of faith tourism. These works, which can be evaluated within the 

scope of tangible cultural heritage values, can be classified as mosques, masjids, lodges and 

tombs.  Although the study does not have the quality of an inventory, it is aimed to reveal the 

cultural heritage places in Northern Cyprus by revealing the importance of faith tourism within 

the scope of the Islamic faith. It is thought that economic, social and cultural gains can be 

achieved on the island by intensifying tourism activities that can be evaluated in this sense in 

terms of faith tourism. 

 

Keywords: Cyprus, Ottoman, Cultural Heritage, Faith Tourism, Mosque, Tomb, Lodge. 
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1. GİRİŞ  

Adını adada oldukça bolca yetişen kına çiçeği bitkisi olarak bilinen Kypros’tan aldığına 

inanılan Kıbrıs adası bir başka görüşe göre adını sahibi olduğu en önemli yer altı 

zenginliklerinden olan bakır madeninden (Lat. cyprum / cuprum) almıştır(Gürsoy, 2002, 370). 

Tarih sahnesine çıktığı dönemden itibaren bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan adanın 

ismi Mısır ve Hititliler tarafından Alasya ve Asi, Fenikeliler tarafanından Hettim, Asurlular 

tarafından ise  Yatnana olarak anılmıştır. (Akçay, 2018,138).  

Kıbrıs adası, Sicilya (25710 km 2) ve Sardinya'dan (24090 km2) sonra Akdeniz'in üçüncü 

büyük adası (9251 km2) olarak karşımıza çıkmaktadır. (Koday, 2010, s. 17). Adanın komşuları 

kuzeyinde Türkiye (70 km), doğusunda Suriye (102 km), ve Lübnan (165 km), güney 

doğusunda İsrail (233 km), güneyinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır (347 km), kuzey 

batısında ise Yunanistan (835 km) olarak sıralanabilir (KKTC Enformasyon dairesi,  

https://pio.mfa.gov.ct.tr/cografi-bilgiler/ ). Coğrafi konum itibarıyla birçok devletin 

hükümdarlığına katmak istediği ada Hititlerden günümüze kadar en az on beş kez el değiştirdiği 

bilinmektedir (Mor, Çitçi, 2011, s.227). Tarih’te Kıbrıs’ın ,  her zaman bölgeyi hakimiyetine 

almka isteyen  en güçlü uygarlıklar tarafından önemsendiği ve  egemenliği altına alındığı 

söylenebilir. Milattan önceki yıllardan günümüze kadar gelen tarihi süreç içinde Mısırlılar, 

Hititler, Fenikeliler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, İyonyalılar, Ptolemeler, Romalılar, 

Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler ve Osmanlılar uzun veya kısa süreli adanın sahibi ve 

yöneticileri olmuşlardır (Özyürek, Karamanoğlu, Özler, Selçuk, Taş, Beratlı, Gergin, 2014, s. 

2). Çeşitli uygarlıklara yüzyıllar boyu ev sahipliği yapan adanın bahsi geçen uygarlıkların 

kültürlerinden, örf ve adetlerinden, değerlerinden, yaşam şekillerinden veya mimarisinden 

etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Bu anlamda Kıbrıs, bir medeniyetler beşiği olarak 

bir çok kültürü bünyesinde barındırmış, kendine has ada kültürünü oluştururken ev sahipliği 

yaptığı medeniyetlere kendi kültürünü sunarmuş, diğer taraftan hakimiyeti altına girdiği 

dönemin uygarlıklarından da etkilenmiştir. 

Antik çağlardan beri insanlık şevk ve dini bağlılık amacıyla seyahat etmektedir. Bu sayede 

inanç turizmi, insanların sahip oldukları inançlar kapsamında yolculuğa başladıkları 

dönemlerden beri süre gelmektedir (Sánchez, García, Cruz del Río-Rama and Oliveira, s. 249).  

Avrupa ülkelerinde birçok insan etkili bir şekilde seküler bir çağda yaşıyor olsa da dini 

geleneklerle bağlantılı yerleşik miras çekiciliğini korumaktadır. Bu ilginin bir sonucu olarak 

birçok kilise, katedral, cami ve tapınak, turizm ürününün bir unsuru haline gelmiş, kaleler, 

müzeler veya arkeolojik alanların etkin bir şekilde değerlendirilmiştir (Woodward, s.174).  
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Yapılan arkeolojik çalışmalarda Kıbrıs’ın ilk sakinlerinin neolitik devir insanları olduğu 

belirtilmektedir. Yapılan mezar kazılarında bulunan malzemeler neolitik devirde yaşayan 

Kıbrıs halkının ölüm sonrası hayatın varlığına inandığının kanıtı 

niteliğindedir(http://users.metu.edu.tr). Antik dönemlere bakıldığında Kıbrıs halkında dini 

anlamda karmaşık bir yapı gözlemlenmektedir. Adanın genelinde Mezopotamya, Mısır dinleri 

ile birlikte Roma ve Grek dinleri de varlık gösterir. Yapılan araştırmalarda halkın genel olarak 

politeist bir inanca sahip olduğu belirtilmekle birlikte monoteist eğilimli Yahudilerin de 

bulunduğu gözlemlenmiştir. Yahudiliğin merkezi Kudüs’ten göç ederek Kıbrıs’a yerleşen 

Yahudiler nüfüsun azımsanamayacak bir kesimini kapsamıştır. İlerleyen yıllarda bu kesim 

Hıristiyanlığın adada yayılmasına katkıda bulunmuştur (Yıldırım, 2012, s.309). MS. 46 yılına 

gelindiğinde Kıbrıs asıllı Barnabas ve Antakya’lı arkadaşı Paul Hristiyan dininin peygamberi 

Hz. İsa’nın öğretilerini adada yaymaya başlarlar. Dönemin Kıbrıs valisi Sergius Paulus ile 

yakın ilişki içerisinde olduklarından valinin Hristiyanlığı kabul etmesi ile kuvvet bulan bu yeni 

din, oldukça hızlı bir yayılım gösterir (http://users.metu.edu.tr ). 

Kıbrıs adasının İslamiyet dini ile ilişkisi İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’in ada 

hakkında rivayet edilen bir hadisi ile başlar ve bu hadisi günümüze ulaştıran sahabe bugün 

Güney Kıbrıs sınırlarında yer alan Larnaka’da kabri bulunan Ümmü Haram olarak da bilinen 

Hala Sultandır. Kaynaklarda İslam peygamberinin yakınında bulunan, onu takip eden ve 

İslamiyet inancı içerisinde büyük bir öneme sahip kadın sahabelerden olan Hala Sultan’ın 

gerçek ismi Rumeysa veya Gumeysa olarak geçer (Kandemir, s.321). Yine ismi islam camiası 

tarafından genel olarak bilinen sahabeden Hz. Enes b. Malik’in teyzesi, Ubade b. Samit el 

Ensari’nin hanımı, Ümmü Süleym’in kız kardeşidir. Hz. Muhammed’in dedesi 

Abdulmuttalib’in annesi Selma’nın Neccaroğulları’ndan olduğu için Ümmü Haram ve Ümmü 

Süleym ile Hz. Muhammed arasında süt ve soy açısından akrabalık ilişkisi olduğu birçok islam 

araştırmacısı tarafından kabul edilmektedir. Bu anlamda Ümmü Haram’ın Peygamberimizin 

süt teyzelerinden birisi olduğu kabul görmekte ve bu nedenle Hala Sultan olarak anılmaktadır 

(Arslan, s.  704-705). Ümmü Haram Hz. Peygamberin ‘Ümmetimden denizde gaza eden ilk 

muharibler cennete girmeyi hak etmişlerdir’ dediğini duymuş ve bu söz hadis kitaplarında yer 

almıştır. Kıbrıs seferi Müslümanların deniz aşırı yaptığı ilk sefer olduğu bilinmektedir. Kıbrıs’a 

ilk İslam seferi M.S. 649’da Halife Hz. Osman (644-656) döneminde, Şam Valisi Muaviye 

tarafından yapılmış olup bu sefere Ümmü Haram Hala Sultan’da katılmış ve sefer sırasında 

attan düşerek boynu kırılmış ve kendisine şehitlik mertebesi atfedilerek hayatını kaybettiği yere 

defnedilmiştir (Tanman, 1997, s.225). 
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Osmanlıların adayı hakimiyetleri altına aldıkları döneme bakacak olursak Türk -İslam 

kültürünün yansımalarından bahsedebiliriz. 1571 yılında adanın II. Selim döneminde başlayan 

bu yansımalarda en önemli faktör iskan olaylarıdır. Anadolu’nun farklı illerinde takriben otuz 

bin kişi adanın fethi ile birlikte Kıbrıs’a iskan ettirilir. Bu iskan olayı 18. yy’a kadar devam 

eder. Hatta Osmanlı-Rus savaşında Rumeli’den Anadolu’ya göç ettirilen yirmi bin hanenin 

Kıbrıs’ta iskan ettirildiği yazılı kaynaklarda geçmektedir (Turan, 1999, s. 10). Sonuç olarak 

bugün adada bulunan somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerinin oluşmasında Türk-

İslam kültürünün oldukça yoğun bir şekilde etkilerinin bulunduğu söylenebilir.  

Toplumlara kimliksel nitelik kazandıran kültür, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar 

gelmiş, yaşanılan coğrafya ile harmanlanmış tüm somut ve somut olmayan birikimleri kapsar. 

(Unesco Türkiye Milli Komisyonu, 2003, par.1). Toplumların yaşam şekillerinin, kültürlerinin 

oluşması yıllar içinde bu kültürlerin korunması, başkalaşım geçirmesi ya da kaybolması o 

toplumların etnik kimliklerine verdikleri değer ile doğru orantılı olduğu söylenebilir. Nesilden 

nesile aktarılarak korunması sağlanmış kültürel değerler o toplumun var olabilmesi için en 

önemli etkenlerden biridir. Bu anlamda kültür turizmi, turizmin kendi dengeleri içinde 

çeşitlenmesi anlamında fayda sağlarken aynı zamanda kültürel değerlerin koruma altına 

alınmasında da önemli bir rol oynar. 

Kutsal kabul edilen mekanlar ve ibadethaneler ortak inanışlara sahip insanların toplanma yeri 

olarak bilinmektedir. Dinlerin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir olduğu bilindiğinden 

toplumların tarih sahnesine ilk çıktığı dönemlerden itibaren dini inanışı doğrultusunda seyahat 

ettiği ve inanç turizmini başlattığını söylemek yanlış olmaz.  

Kültürel mirasın sınıflandırılması açısından bakacak olursak dini yapılar taşınmaz kültür 

varlıkları kapsamında değerlendirilir (Gündüz, 2016, s.11). İnanç turizmi kutsal kabul edilen 

yerleri ziyaret etme, dini törenlere katılma, yapılan ziyaret faaliyetleridir (Gündüz, 2016, s. 38). 

Turizm endüstrisinin kalkınmasına önem veren ülkelerin ekonomilerinin gelişmesinde turizm 

ekonomisi azımsanamayacak boyutta yer kaplar (Bilgiçli, Altınkaynak, 2016, s.562). Bu 

anlamda inanç turizmine önem veren ülkeler için de aynı durum geçerlidir. İnsanların inançları 

doğrultusunda, maneviyatlarını geliştirmek, kültürlerini arttırmak belki de şifa bulmak 

amacıyla yaptıkları seyahatler, seyahatin gerçekleştiği bölgelerde bulunan turizm işletmelerinin 

sunduğu imkanlardan faydalanıp hizmet almaları ile inanç-turizm ilişkisi ortaya çıkmıştır 

(Gündüz, 2016, s.37-38). 

  

1373



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Kıbrıs’ta İslami inanç etkilerinin yoğun olarak görülmeye başlandığı Osmanlıların adada 

hakimiyet kurdukları döneme denk gelir. Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ı yönettikleri dönem 

içerisinde adanın gelişmesi için birçok anlamda katkı koymuş ve önemli eserler bırakmışlardır. 

Osmanlılar, egemen oldukları dönemde Kıbrıs’ın her alanda kalkınmasına destek verdikleri gibi 

adada cami, tekke, han, hamam, çeşme ve çeşitli kamu binaları da yapmışlardır. Bu eserlerin 

bir kısmı insan eliyle bir kısmı ise doğal afetler sonucu kullanılamaz hale gelse de bazıları 

günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır.  Kimileri hala amacına hizmet etmekte 

kimileri ise zaman içinde tahrip olmuş adanın kültürel mirası içinde kalabilmek için yaşam 

savaşı vermektedir. Günümüzde Kıbrıs adasının ikiye bölünmüş olan yapısı içinde bu eserlerin 

bir bölümü Kuzey Kıbrıs, bir bölümü ise Güney Kıbrıs sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Osmanlı döneminden Kuzey Kıbrıs’ta kalan eserler Lefkoşa, Girne, Lapta ve Lefke’de yer 

alırken Güney Kıbrıs’taki eserler de Güney Kıbrıs sınırlarında yer alan Lefkoşa (Nicosia), 

Larnaka, Limasol, Baf ve Dali’de bulunmaktadır (Çelik, 2022, http://users.metu.edu.tr ). 

Çalışmada Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde yer alan ve inanç turizmi kapsamında 

değerlendirilebilecek eserlere yer verilecektir.  Turizm ekonomisine kazandırılması adına inanç 

turizmi kapsamında rotalar oluşturulmasının ilk aşaması olan destinasyon belirleme bölümü 

tamamlanacaktır.  

 

2. İSLAMİ İNANÇ MERKEZLERİ 

Müslümanlık inancına sahip toplumlar Kıbrıs adasına 6. yüzyıldan itibaren farklı dönemlerde 

fethine yönelik birçok akın gerçekleştirmiş fakat adanın fethi 1571 yılında Osmanlı 

İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yılın ardından adada İslam dinine mensup 

insan nüfusu artış göstermiştir.  1571 yılı öncesi Kıbrıs’ta zayıflamaya başlayan Venedik 

egemenliğinin olduğu bilinmektedir. Hıristiyanlık dinine mensup ada halkı, kendi içlerinde 

yaşadıkları mezhep farklılığından doğan sebeplerle Osmanlıların adayı hakimiyeti almasına bir 

nevi gönüllü olmuş, adil yönetim ve adalet isteğinde bulunmuşlardır. 16. yüzyılda Osmanlı 

Devleti’nin ada yönetimini ele geçirmesi ile İslam’ın adaya gelişi birçok cami, mescit ve 

medresenin inşa edilmesine vesile oluştur.  Yönetimi Osmanlıların devralmasının ardından 

adada hızlı bir şekilde Türkiye'den gelen Müslüman Türklerin nüfusu artışı sağlanmıştır. 

Adanın fetih öncesi yerleşik halkı olan Kıbrıslı Rumlar, onları memnuniyetle karşılamışlar ve   
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Müslüman Türkler ve Kıbrıslı Rum Hıristiyanlar nesiller boyu birlikte yaşamışlardır. Adanın 

Osmanlılardan 1878 yılında İngiliz hakimiyetine geçiş süreci boyunca birçok cami ve mescit 

hizmete açılmıştır (Hatay 2015, s. 39-40). Kimilerinin günümüze kadar varlığını koruyabildiği 

bu eserler adanın kültürel miras eserleri kapsamında önemli bir role sahiptir. 

2.1. Camiler ve Mescitler 

Müslümanlık tarihi boyunca, islam dinine mensup kişiler toplu halde ibadet etmeyi kutsal 

saymıştır. (Mohamed Abdel-Hady, 2010, s.2). Cami ve mescid kavramları 

Arapça cem kökünden türemiştir. “Toplayan, bir araya getiren” anlamına gelen “câmi” 

kelimesi, önceleri sadece cuma namazı kılınan büyük mescidler için kullanılan el-mescidü’l-

câmi (cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış şekli (Önkal, Bozkurt,1993, s. 91-92) 

olduğu bilinmektedir. İslam inancında camiler toplulukların ibadet yeri olması dışında bir 

sosyal ve kültürel kurum olarak görülmüştür. İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV) ve 

ashabının öneminden dolayı camiler yapılan faaliyetlerde de bir toplanma noktası olarak görev 

yapmıştır. Dolayısıyla, olumlu ve yapıcı faaliyetlerin gerçekleştiği yer olan camiler hayatın 

merkezinde yer alır ve topluluklar üzerinde maneviyat, eğitim ve sosyalleşme anlamında önem 

arz eder (Mohamed Abdel-Hady, 2010, s.3). 

Osmanlıların adayı fethetmesi ile başlayan cami mimarisi, bazen artık genel nüfusun Müslüman 

tebaaya dönmesinin de getirisi olarak kilise ve katedrallerin camiye dönüştürülmesi bazen de 

halkın ibadet ihtiyacını karşılayacak yeni yapılara yer verilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. 

Kıbrıs’ta Osmanlı devri başladığında Müslüman- Türk nüfusunda yaşanan artış ile adaya 

yerleşen Türklerde inançsal ihtiyaçlarını karşılamak için ibadet merkezleri yapılmasını gerekli 

kılmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik yapılan binalarda imparatorluğun zenginliğini 

gösterecek, ihtişamlı yapılar yerine, ada halkının ihtiyaçlarını karşılayacak mütevazı yapılar 

yapılması uygun görülmüştür 

Kıbrıs’taki camilerin klasik Osmanlı Mimarisi tarzında olduğu görülür. İki farklı tip cami 

modelinin görüldüğü Kıbrıs’ta kimi cami modellerinde kubbe kullanılırken kimilerinde ise 

enine ya da boyuna uzanan dikdörtgen plan tercih edilmiştir. Kesme taş malzeme ile inşa 

edilmiş camiler, genellikle tek minarelidirler (Turkan, 2016, s.480). 

Kuzey Kıbrıs’ın başkenti olan Lefkoşa’da Arabahmet Camii ve şu an Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi sınırları içinde yer alan Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi Camisi ile Zuhuri Tekke 

Camisi oldukça az sayıda olan kubbeli camilere örnek teşkil eder.  Genellikle XIX. yy.’dan 

itibaren görülmeye başlanan ve giderek yaygınlaşan dikdörtgen planlı cami tiplerinde ise, 

karşılıklı iki uzun duvarın belirli aralıklarla üstte kemerlerle bağlandığı ve ahşap strüktürlü  
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eğimli çatı (beşik çatı) ile örtüldüğü görülür. Bu tarz camilere, Lefkoşa’da; Bayraktar Camii, 

Sarayönü Camii, İplik Pazarı Camii (Kıbrıs Muhasılı Hacı Ahmet Ağa Camisi), Turunçlu 

Camii, Tahtakale Camii, Dükkânlarönü Camii, Dali Camisi (Ziya Paşa Camisi), Lefke’de; 

Lefke Aşağı Cami (Mahkeme Camisi), Piri Paşa Camii (Minareli Cami), Girne’de; Ağa Cafer 

Paşa Camii, Lapta’da; Seyit Mehmet Ağa Camii (Lapta Yukarı Camii), Ozanköy’de Kazafana 

Camisi (Hüseyin bin İsmail Ağa Camii), Mehmetçik’te Galatya Camisi örnek verilebilir. Bunun 

yanında şu an Güney Rum Kesimi sınırları içinde yer alan Larnaka’da; Cami-i Kebir (Ulu 

Cami), Limasol’da; Cami-i Kebir (Büyük Cami), Cami-i Cedit (Köprülü İbrahim Ağa Camisi), 

Arnavut Camisi, yine bu tarz camilere verilebilecek tipik örnekler arasında yer alır (Turkan, 

2016, s.480). Çalışmada bahsi geçen cami ve mescitler listesi bir envanter niteliği taşımamakla 

birlikte, inanç turizmi kapsamında değerlendirilebilecek kültürel miras öğeleri olarak 

irdelenmiştir.  

Ağa Cafer Paşa Camii  

Girne limanından şehir merkezine açılan Arnavut kaldırım bir sokak içinde yer alan Ağa Cafer 

Paşa Camisi, Girne merkezinde yer alan en eski iki camiden biri olup, Girne Kıbrıs Beylerbeyi 

olarak Osmanlı Devleti’nde görev alan Câfer Paşa tarafından XVI. yüzyıl sonunda Ağustos 

1599 tarihinde yaptırılmıştır. 1974’ten önce EOKA tedhiş örgütünün elinde bulunan cami tahrip 

görmüş, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra kurulan bir dernek, kısmen de Vakıflar ve Din İşleri 

Dairesi’nin yardımlarıyla tamir görerek Eylül 1974’den Temmuz 1975 tarihine kadar süren 

çalışmalar sonucunda tekrar ibadete açılmıştır (Eyice, 1992, s.554-555). 

Cami, kesme sarı taştan yapılmış, Girne’de inşaa edilen üç ibadet yerinin en büyüğü olma 

özelliği taşır. Caminin kuzeybatı köşesinde bir minare yer almaktadır. Camiye ismini veren Ağa 

Cafer Paşa’ya ait bilgiler caminin bir cephesine monte edilen mermer levha üzerine 

kaydedilmiştir (Bağışkan, 2015, 30-33).  Yapımında yüksek temeller kullanılan cami, Kıbrıs’ta 

yapılmış belli başlı diğer camiler gibi dikdörtgen biçiminde enine uzanan bir mekândır.  İki 

sütuna dayanan üç kemerli bir son cemaat yerini takip eden harimi, kıble duvarı istikametinde 

atılmış kemerlere oturan bir çatı ile örtülmüştür. Yine Kıbrıs camilerinin çoğunda olduğu gibi 

sol tarafta bir bölüm duvarla bölünerek esas mekândan ayrıldığı görülür. Son cemaat yerine 

bitişik olan minarenin kesme taştan inşa edilmiş ve basit bir çıkmaya oturan şerefesiyle sade bir 

mimari tercih edilmiştir (TDV İslam Ansiklopedisi, s.554-555). Kare kaideli, silindirik gövdeli 

ve tek şerefesi olan caminin şerefesi süslemelidir (Altan, 2016, s.404). 
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Arapahmet Paşa Camii 

Kaynaklarda yapılan araştırmada net olarak yapım yılı belli olmasa da caminin kurucusu 

Cezayir Beylerbeyliğinden sonra Kıbrıs Beylerbeyi olan ve Arap lakabıyla tanınan Ahmet 

Paşa’dır. Paşa’nın XVI. yüzyılda yaşadığıve Kıbrıs fethine katıldığı göz önüne alındığında 

caminin de aynı yüzyıl içinde inşa edilmiş olması gerekir (Eyice, 1989, s.115). Adını aldığı 

Arap Ahmet mahallesinde yer alan bir klasik Osmanlı eseri olan cami 14. Yüzyıla ait bir 

katedralin yerine yapıldığı ve 1845 yılında onarım gördüğü ulaşılan bilgiler arasındadır. Halkın 

arasında dolaşan bir rivayete göre Paşaya rüyasında şu an caminin mihrabının bulunduğu yeri 

kazması ve bulacağı define ile camiyi yaptırması söylenmiştir. Paşanın aynı rüyayı birkaç kez 

görmesinin ardından, rüyasında gördüğü yeri kazmış, orada gerçekten içi altın ile dolu bir 

teneke bulmuştur. Bulduğu bu gömü ile caminin yapımını başlatmış ayrıca Lefkoşa’ya kendi 

adıyla anılan suyu getirmiştir (Altan, 2016, s.327). 

Cami, Lefkoşa’da Anadolu camilerinin geleneksel yapısına uygun olarak inşa edilen tek cami 

olma özelliğini taşır. Kare planlı olan cami, kesme taştan yapılmış, kuzey batısında enine 

dikdörtgen planlı son cemaat yeri kare ayaklar üzerine oturan üç kubbe ile örtülüdür. Bir kasnak 

üzerine oturan yaklaşık altı metre çapında büyük bir kubbe ve bu kubbenin dört bir köşesinde 

yarımşar kubbeler ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki basık kemerli kapıdan caminin harimine 

girilmektedir. Duvarlarında kubbeleri taşıyan sekiz plaster paye bulunur. Mihrabı mermerden 

yapılmış olan cami, istalaktit nişli (mukarnas bezemeli), örgü motifi bezemeli ve üç tarafı silme 

ile çevrilidir. Orta silmede selvi motifi göze çarpar. Harimin kuzey batısında yekpare mermer 

gövdeli sütunlarla taşınan ahşap kadınlar mahfili yer alır. Caminin minaresi kuzeybatı duvarına 

bitişik olarak kesme taştan yapılmış olup kapısı cami harimine açılır. Taş kaideli, çokgen 

gövdeli istalaktit süslü, tek şerefeli ve metal külahlıdır (Altan, 2016, s.330). Caminin 

bahçesinde bir şadırvan ve İshak Paşa ve Kâmil Paşa gibi (Osmanlı Devleti’nde dört kez 

sadrazamlık görevi almıştır) önemli görevlerde bulunmuş Türklere ait mezarlar bulunmaktadır 

(https://www.lefkosabelediyesi.org). 

Haydarpaşa Camii (St. Catherine Kilisesi) 

Lefkoşa’da Haydarpaşa ile Kirlizade sokaklarının birleştiği bölgede St Sophia’dan sonra en 

dikkate değer yapı Osmanlı Döneminde Haydarpaşa Camiine çevrilen Lüzinyan yapısı St. 

Catherine Kilisesidir (https://www.visitncy.com/tr).  Tarihçi Sir Harry Luke tarafından 

Kıbrıs’ın en zarif ve mükemmel Gotik binası olarak tanımlanan kilise 

(https://www.lefkosabelediyesi.org ),XIV. yüzyılda inşa edilmiş olup, Güney Fransanın Gotik 

Alevli (Gothic Flamboyant) olarak tabir edilen stilinin en güzel örneklerindendir  
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(https://kibris.com.tr/). Gothic Alevli stilinin en belirgin özelliği incelikle oyularak işlenmiş 

kapı girişleri ve birbirinden yüksek ve dar pencerelerle ayrılan sekizgen payandalarıdır. 

Kilisenin bu stilden ayrılan yanı ise zeminde mezar taşları, sunak ve haçın bulunmamasıdır 

(Altan, 2016, s.363).  

Osmanlıların adaya hakimiyetlerinden sonra cami haline getirilen binanın üç girişi 

bulunmaktadır; Gotik stilde yapılmış olan güney kapısının ince taş işçiliği ve kapı sövesinin 

üzerinde bulunan Lüzinyan armalarına ait kabartmalar oldukça dikkat çekicidir. Batı kapısı, 

güneye oranla daha büyük olup, aynı mimariye sahiptir; sövesi gül ve ejderha motifleriyle 

süslüdür. Kuzey girişi daha sade olan yapıda dirsekler üzerinde elinde balık tutan çıplak bir 

kadın figürü ve ejderha türü kabartmalar yer almaktadır. Kiliseden camiye evrilmiş olan bu 

ibadet yerinin içinde bir koro alanı, törenlere ait eşyaların saklandığı bir oda, hazine ve küçük 

bir vaftiz havuzu bulunmaktadır (https://kibris.com.tr ). 

Osmanlı döneminde kiliseden camiye dönüştürülen yapıda islam inancına ait ibadet yerlerinin 

gerekliliği olan minber, minare, mihrap ve kadınlar mahvili eklenmiş, camlı büyük pencereler 

alçı şebekelerle kapatılmış ve bulunan fresklerin islam inancında ibadet sırasında resim 

bulunmaması gerekliliği sebebiyle alçıyla sıvanmıştır. Haydarpaşa camisi, aynı zamanda 

Ağalar Camisi ismiyle de anılmaktadır. Kilisenin camiye çevrilmesi sırasında adını aldığı 

Haydar Paşa tarafından batı cenabına bir de çeşme eklenmiştir. Doğu duvarlarında beşgen planlı 

bir apsisi yer alır. Apsisin yanında kilise eşyalarının saklandığı “Sacristy” denilen küçük bir 

oda bulunmaktadır. Sonradan eklenen kadınlar mahfili caminin kuzeybatı köşesinde yer alır. 

Tek şerefesi bulunan minaresinin basamakları caminin güney batısındaki köşe payandası içinde 

bulunur. Şerefeye cami harimine açılan kapıdan çıkılır (https://www.wikipedia.tr).       

Lala Mustafa Paşa Camii 

Mağusa’nın en erken tarihli yapısı olarak bilinen Lala Mustafa Paşa Camisi, gotik mimarînin 

özelliklerine sahip, Lüzinyanlar döneminden kalma bir yapıdır. Osmanlıların adayı fethinden 

önce bilinen adı St. Nicholas Katedrali olup, Aya Sofya ismiyle de anılmıştır. Cenevizlilerden 

kalma belgelerde katedralin inşaatının 3 Ağustos 1300 yılında başladığı belirtilmektedir. 1 

Ağustos 1571’de   adanın Osmanlı İmparatorluğu tarafından teslim alınmasından sonra Lala 

Mustafa Paşa, 17 Ağustos 1571 Cuma günü katerdrali, padişah II. Selim adına hutbe okutarak 

camiye çevirtmiştir. Katedralin camiye dönüştürülmesi esnasında bir minare, mihrap ve minber 

eklenmiştir. Osmanlı mimarîsinde sultan camilerinde iki veya daha fazla minareye yer verilir. 

Vezir veya paşa camilerinde ise genellikle giriş cephesinde tek minare yerleştirilmektedir. Bu 

uygulamaya Lala Mustafa Paşa Camii’nde de uyulduğu görülür. Osmanlıların fethettikleri  
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bölgelerde mevcut en büyük yapıyı camiye çevirme geleneği bulunmaktaydı. Kıbrıs’ın fethinde 

de aynı gelenek sürdürülmüş ve Lala Mustafa Paşa Cami, Mağusa’nın Ulu Camisi olarak 

benimsenmiştir (Ülgen, 2015, s.157-164). Osmanlılardan önce adayı hakimiyeti altına alan 

devletlerin de bu yapıya oldukça önem gösterdikleri görülmektedir. Lusignanlar taç giyme 

törenlerini bu katedralde düzenlemişler, Kraliçe Catherina Cornaro’nun Kıbrıs’ı Venedik’e 

bıraktığı anlaşmayı yine bu yapıda imzalamıştır. Giriş cephesindeki üçlü girişten ortadakinin 

üzerinde Fransa’daki Notre Dame Katedrali’nden esinlenerek yapılan Gotik üslûpta işlemeli bir 

pencere, girişin iki yanındaki yuvarlak pencerelerin üzerinde ise bir Venedik arması bulunur. 

(https://www.visitncy.com/tr). Lala Mustafa Paşa Camisi, kesme taştan yapılmış olup, planı, 

uzunlamasına gelişen üç sahnlı bazilikal tiptedir. Caminin güney sahnında Osmanlı döneminde 

eklenen iki mihrap ile bir minber bulunmaktadır. Caminin alt pencerelerine yerleştirilen 

geometrik motifli alçı kafeslerin, Anadolu’da Selçuklulardan beri yapılanların en 

büyüklerinden olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan ve 

Gotik üslûbu ile uyumlu bir görünüm sergileyen minaresi, sekizgen gövdeli olup, tek 

şerefelidir. (Ülgen, 2015, s.157-164). 

Piri Mehmet Paşa Camii  

Lefke’de bulunan camilerin en eskisi olma özelliği taşıyan bu cami, Yukarı Camii veya 

Minareli camii isimleri ile de bilinir (http://www.evkaf.org). Osmanlı İdaresi döneminde 

Ay.Yorgi Kilisesinin kalıntıları üzerine yapılmıştır. Kesin inşaat yılı bilinmemekle birlikte 

çeşitli kaynaklarda Kıbrıs’a ilk Arap akınlarının başladığı M.S. 649 yılında şimdiki caminin 

bulunduğu yerde Ayia Yorgi Kilisesi’nin bulunduğuna yer verilmektedir. Yine adaya yapılan 

akınlardan birinde kilisenin camiye dönüştürüldüğü fakat Kıbrıs’ın Osmanlı idaresine geçtiği 

1571 yılına kadar bakımsız kaldığı kaynaklardan edinilen bilgiler arasındadır. Kıbrıs fethine 

katılan ve aynı zamanda Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlığını 

yapmış Piri Mehmet Paşa’nın torunu Ebu Bekir Bey, “Baf Sancağı” yönetimi için Kıbrıs’a 

geldiğinde Lefke denetimi gerçekleştirir. Bu denetim sırasında bakımsız halde kalan kiliseyi 

görür ve tamirat ettirerek camiye çevrilmesinin talimatını verir. Camiye dönüştürülen eski 

kiliseye ise dedesi Piri Mehmet Paşa’nın adını verdirir. (Bağışkan, 2019, s.16-19). Pir Paşa 

Camisi’nin üç kemerli toplantı yeri ve kesme taştan yapılmış dikdörtgen yapılıdır. Son cemaat 

yeri kuzeydedir. Son cemaat yerinde bulunan basık kemerli giriş kapısından cami harimine 

girilir. Caminin ahşap çatısını dört kemer taşır. Kesme taştan yapılan minare girişi son cemaat 

yerine açılır. Yüksek bir kaide üzerine inşa edilmiş olup çokgen gövdeli ve tek şerefelidir 

(Bağışkan, 2019, s.16-19). Tipik Osmanlı mimari tarzında, üç köşesi öne ve beş kösesi arkaya  
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bakacak şekilde sekizgen bir gövde üzerine inşa edilmiştir, ön köşeler sütunların üzerine 

oturtulmuştur. Bu camii aynı zamanda Lefke’deki tek kesme taştan yapılan kubbesi olan 

camiidir (https://www.visitncy.com/tr). Cami bahçesinde bulunan iki türbe göze çarpar. 

Bunlardan görkemli türbenin sahibi, 1839 yılında hayatını kaybeden vezir Osman Paşa’ya aittir. 

Osmanlı mezarlarına en iyi örnek olarak sunulabilecek bu mezar, doğa motifleriyle 

süslenmiştir.  Cami bahçesinde bulunan ikinci türbe ise daha az ihtişama sahiptir ve Lefke’yi 

su ile buluşturmasıyla ve bölgedeki diğer yerleşim yerlerine bağlanan su kanallarını inşa 

etmesiyle ünlenen Hüseyin Ağa’ya aittir (Bağışkan, 2019, s.16-19). 

Selimiye Camii 

Günümüzde çift minaresiyle İslami ibadet merkezi olan camiinin yapımına Latin Başpiskoposu 

Eustorge de Montaigu tarafından 1208 yılında yapımına başlanmış Fransa’da bulunan Notre 

Dame of Paris’in benzeri olarak (Türkan, Özburak, 2018, s.432), gotik tarzda inşa edilmiştir ve 

5 Kasım 1326 tarihinde gerçekleştirilen dini bir törenle takdis edilip St. Sophia adıyla ibadete 

açılmıştır. Lüzinyan krallarının taç giyme törenlerine şahit olmuş bir yapı kilise, Lüzinyanların 

saf gotik nizamda Kıbrıs’ta yaptıkları başyapıtların en önemlisi olarak göze çarpar. Lüzinyan 

kralları Kıbrıs krallık tacını burada giyip, zamanın soyluları ile bazı krallar ise yine bu 

katedralin içine gömüldükleri bilinmektedir (https://www.lefkosabelediyesi.org/). 

Yapı, Cenevizliler (1373) ve Memlükler (1426) tarafından yağmalanmış, özellikle 1491 

yılındaki deprem başta olmak üzere birkaç deprem geçirmiş, katedralin doğu bölümü yıkılmış 

ve Venedikliler tarafından onarılırken, eski bir Lüzinyan kralının (2. Hugh) mezarı ortaya 

çıkmıştır. Ulaşılan kabirde cesedin herhangi bir bozulmaya maruz kalmadığı saptanmıştır. 

Ayrıca başında altın bir taç, üzerinde de altından eşya ve belgeler bulunduğu yazılı kaynaklarda 

yer almaktadır. Katedral, eşine az rastlanır bir gotik sanatı örneği olarak göze çarpar. Girişin 

her iki yanında bulunan ve zamanında bitirilememiş olan çan kulelerinin üzerine, Osmanlılar 

tarafından cami minareleri yerleştirilmiş olup böylece cami görüntüsü elde edilmiştir. 

Katedralin içi, üç koridor ile altı yan bölmeden oluşmuştur. Katedralin içinde bulunan küçük 

ibadethanelerin kuzey kısmında St. Nicholas'a (Noel Baba), güney kısmında bulunanları ise Hz. 

İsa’nın annesi Meryem Ana’ya ve Aziz (Saint) Thomas Aquinas'a adandığı yazılı kaynaklarda 

yer alır. Her camide bulunan kadınlar bölümüne bu yapıda da yer verilmiş eskiden hazine 

dairesi olarak kullanılan bölüm kadınların ibadetine ayrılmıştır. St. Sophia'nın içinde, birçok 

Luzinyan soylusu ve kralların gömülü olduğu bilinir. Bu kral ve soylulara ait olan mezar taşları 

hala döşeme kaplamasının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu taşlar camilerde halı ve kilim ile 

yerleri kaplama gerekliliği olduğundan ve camilere ayakkabı ile girilmediğinden altta kalmış  
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dolayısıyla üzerlerindeki yazı ve resimler bozulmadan kalmıştır. (https://kibris.com.tr/ ). 

Katedralin kuzey yönünde, günümüzde güney cephesinde kalan Latin Başpiskoposluğu binası 

(1329), St. Sophia Katedrali’nde görev yapan başpiskoposların konaklaması için inşa edilmiştir. 

Güney cephede gotik kemerli çift kanatlı bir kapı ve yine gotik tarzda kemerli bir pencere ve 

dönemin Lüzinyan kral ailelerine ait armalar yer alır. Katedralin hemen güneybatı yanında, 

XIV. yüzyılda, Bizans kalıntıları üzerine Gotik tarzda bir kilise olan St. Nicholas kilisesi inşa 

edilmiştir. Kilisenin katedrale bakan kuzey kapısı üzerinde bulunan sövede Orta Çağın asil 

ailelerine ait armalara rastlanır (Aslanapa, 1975, s. 5, Atun, 1999, s.351, Türkan, Özburak, 

2018, s.432). St. Sophia Katedrali, Osmanlıların adayı fethinin ardından çan kulelerine inşa 

edilen iki adet minare ile camiye çevrilmiş ve ismi de Ayasofya Camii olmuştur. Beş büyük 

kapısı bulunan camiye, doğu cephesinde bir kapı daha eklenmiş ve Aziziye Kapısı ismi 

verilmiştir. Ayrıca, bahçesinin batı bölümüne sekiz sütunla taşınan sekizgen örtülü bir şadırvan 

eklenmiştir.  Lefkoşa’nın olduğu gibi adanın da en büyük camisi olarak Sultan II. Selim’in 

ismiyle hizmet vermiştir (Türkan, Özburak, 2018, s.432). 

2.2. Tekkeler ve Türbeler 

İslâm inancına sahip bireylerde maneviyat açısından önemli kişilerin mezar anıtları olarak 

bilinen türbe “kümbet, makam, meşhed, buk‘a, darîh, kubbe, ravza” gibi adlarla da bilinir. 

(https://m.islamansiklopedisi.org.tr). Tekke ise Osmanlıcada “tekye” şeklinde yazılıp 

günümüzde tekke olarak kullanılan bir kelimedir. Eski dönemlerde, genellikle tekkelerin şeyh 

ve müritler veya padişah ve yöneticiler tarafından yaptırıldığı görülmektedir. Devlet 

yöneticilerinin tasavvufa olan olumlu bakış açısı, tekkelerin sayılarında ciddi bir yükseliş 

yaşanmasının en önemli sebebi olarak görülebilir XIII. yüzyıldan sonra tekkelerin sayılarında 

gözle görülür bir artış görülür. Genellikle tarikat kurucusunun türbesinin de bulunduğu tekkeler 

o tarikatın merkez tekkesidir ve başında bulunan şeyh tarafından yönetilir (Kara, 2011, s.368). 

1924’te Diyanet İşleri Reisliği teşkil edilirken cami ve mescitlerle beraber tekke ve zaviyelerin 

yönetimi de bu kuruma devredilmiş, 30 Kasım 1341 (1925) tarih ve 677 sayılı “Tekke ve 

Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair 

Kanun”la Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan tüm tekkeler kapatılmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde alınan bu karar Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanmıştır. Şu an tekke 

olarak adı geçen tüm mekanlar ziyarete açık olup, içinde sadece dua edilip, adaklarda 

bulunulabilir. Kuzey Kıbrıs’ta islam inancına sahip manevi anlamda önemli kişilerin 

türbelerine ve tekkelere rastlanmaktadır. Bu türbeler ve tekkeler ülkenin kültürel miras öğeleri  
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kapsamında değerlendirilirken inanç turizmi kapsamında sahip olduğu potansiyel turizm 

açısından değerlendirilebilir özelliktedir. 

Hz. Ömer Tekkesi  

Girne'nin Çatalköy mevkiinde deniz kıyısında bulunan tekke, Hazreti Ömer Türbesi olarak da 

bilinir. Tekke, Girne’nin yedi kilometre doğusundaki Çatalköy’ün (Ayios Epiktitos) deniz 

kıyısında bulunmaktadır. Üzerine yapıldığı volkanik kaya kütlesindeki tektonik çöküntüler ve 

oyuklar tekkeye bir görsellik kazandırmaktadır (Bağışkan, 2019, s. 326).  

Rivayete göre, şu anki türbenin hemen arka tarafında bir mağarada bulunan zatların adanın 

Osmanlılar tarafından fethi sırasında mağaranın içinde cesetleri çürümemiş bir şekilde 

bulunmuştur.  Adaya yapılan Arap akınlarında (MS. VII) sırasında gelen zatların şehit 

edildikten sonra mağarada kaldıkları ve o günden Osmanlının fethi 1571 yılına kadar 

cesetlerinin çürümediği söylenegelmektedir (Altan, 2016, s.428). Bir diğer rivayete göre, bir 

zamanlar Kıbrıs adasını soymaya gelen korsanları kovmak üzere buraya atlarıyla gelen 

Müslüman Araplar korsanları bölgeden kovduktan sonra aniden gözden kaybolurlar. Kıyıdaki 

kayalıklar üzerine bıraktıkları nal izlerini gören köylüler ise bunların Hazreti Ömer'in adamları 

olduğunu düşünür (Keser, 2010, s.116). Bir başka rivayete göre, İslam peygamberinin gözünün 

önüne bir ada belirir. Buranın neresi olduğunu vahiy meleği Cebrail (A.S.)’a sorar. Meleğin 

cevabı “Cezire-i Hadı”dır (Yeşil Ada) şeklinde olur. Peygamber “Müslümanlara nasip 

olacaktır” sözünü işitince keşif için Kıbrıs adası olduğu belirtilen bu yeşil adaya yedi kişilik bir 

birlik gönderir. Adaya Çatalköy mevkiinden çıkan birlik, çevredeki köylüler ve bir çobanla 

arkadaşlık yaparlar. Tabi bu durum kısa sürer, çünkü Arapların adaya geldiğini duyan Girne 

Valisi bu birliği aramaya başlar. Bunu duyan çoban Deli Hasan, birliği türbelerin şu an 

bulunduğu yerin tam arkasındaki mağaraya saklar ve onlara gıda yardımı yapar. Çobanın 

tutuklanmasının ve birliği almaya gelecek olan geminin batmasının ardından birliktekiler, açlık 

ve susuzluk sebebiyle can verirler. Gelip de birliktekilerin cansız bedeniyle karşılaşan çoban, 

bedenlerin üzerini taşlarla kapatıp bu sırrı sadece ölmeden önce oğluna söyler ve bu bilgi tarihe 

karışır. Osmanlının adayı ele geçirmesinin ardından bazı din bilginleri büyük uğraşlarla 

kabirlerin yerini bulurlar ve hemen oraya İslami inanç doğrultusunda şehit kabul edilen bu 

birliktekiler için türbe inşa ederler. (Altan, 2016, s.426-430). Kıbrıs’taki en önemli adak 

yerlerinden birisi olarak kabul edilen bu tekkeye ada halkı hala çokça ziyaret etmekte 

sorunlarına bir çözüm bulunması için adaklar adamaktadır 
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Kırklar Tekkesi  

Kıbrıs’ın Ercan Hava Limanı yolunda, Dilekkaya köyünün güneybatısında yer alan türbenin 

içinde 40 şehidin olduğu söylenmektedir. Tekkenin Osmanlı döneminde iki aşamalı olarak inşa 

edildiği, tarihi kesin olmamakla birlikte, 23 şehidin türbesinin 1816 yılında, diğer 17 tanesinin 

ise daha sonra eklenerek tamamlandığı kaynaklarda geçer (Bağışkan, 2019, s.190). Yıllar 

boyunca süren Rumlar ve Türkler arasındaki savaşta Rumların Dilekkaya halkına karşı 

düşündükleri saldırı girişimlerini sonuçsuz bırakan en önemli engelin Kırk Şehitler olduğuna 

inanılmaktadır Halkın bu inanca sahip olmasının en önemli sebebi ise türbeler hakkındaki 

rivayetlerdir. Söylenceye göre; sürülerini otlatan Türk çobanlarını savunmasız yakalayan 

Rumlar, düşüncelerini gerçekleştirecekleri anda birdenbire bir toz bulutunun yükseldiğini, 

başlarında kırmızı fesleri, beyaz elbiselerinin üzerinde yeşil kuşakları olan kırk tane beyaz atlı 

adamın Allah Allah! nidalarıyla üzerlerine doğru geldiğini görürler. Nereden geldikleri belli 

olmayan bu atlılar, Dilekkayalı çobanları Rum saldırganların elinden kurtarır ve sonra da 

geldikleri yöne doğru hareket ederek gözden kaybolurlar (Çakır, 2009, s.68). Günümüzde 

ziyarete açık olan bu türbeler Kıbrıs halkı tarafından sıkça ziyaret edilen türbeler arasındadır. 

Mevlevi Tekkesi 

Lefkoşa'nın en önemli kültürel miras varlıklarından biri olan Mevlevi Tekkesi, Girne Kapısı'nın 

hemen gerisinde surlar içi denilen bölgede yer alır. 1593 yılında Kıbrıs fatihlerinden adına 

camisi de bulunan Arap Ahmet Paşa tarafından kurulan bu Mevlevihane’nin semahane ve türbe 

kısımları günümüze kadar varlığını koruyabilmiştir.  Fetihten yaklaşık yirmi yıl kadar sonra 

hizmete giren Mevlevihane, Emine Hatun adlı bir hanımın bağışladığı arsanın da eklenmesiyle 

büyümüş ve 16. yüzyıl Türk mimarlığının özelliklerine sahip bir külliye halini almıştır. Arap 

Ahmet Paşa'nın kabri, Mevlevihane içindeki türbe bölümünde, Emine Hatun'un kabri ise 

Mevlevihane’ye ait olan bahçede yer almaktadır. (http://www.evkaf.org )Kurulduğu günden 

itibaren gemi ile hacca giden hacı adaylarının uğrak yeri olan Mevlevihane, yetiştirdiği insanlar 

ve verdiği hizmetlerle Kıbrıs Türk tarihinin önemli kurumlardan biri olarak karşımıza çıkar.  

Mevlevihane’nin giriş cephesi boyunca sıralanmış kubbeli altı türbede Mevlevi ileri gelenlerine 

ait üzerinde herhangi bir yazıta rastlanmayan on altı mezar bulunur. Beş mezarın kimliği 

belirlenebilmiştir: İlk mezar son Şeyh Selim Dede, ikincisi tekkenin kurucusu Ahmet Paşa, 

üçüncü şeyh Celaleddin Efendi'ye, onuncusu Arap Abdullah Efendi’ye, on altıncısı ise Şeyh 

Feyzullah Dedeye aittir( https://tr.wikipedia.org ). Bağışkan’a göre yakın geçmişte öğrencilerin 

de katılımıyla tekkede yağmur duası yapıldığı bilinmektedir (https://www.yeniduzen.com). 
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Kesme taştan yapılmış tekkenin ana giriş kapısı basık kemerli olup giriş kapısının üst başında 

"Ya Hazreti Mevlana Ketebe Ahmet Burhanettin" cümlesi yer almaktadır. Kapıdan L şeklinde 

bir avluya girilir. Burada, çoğunluğu tarihi Girne Kapısı Mezarlığı'na ait mezar taşları ile 

günümüze kadar gelemeyen bazı yapıların kitabeleri bulunur. Avlunun doğusundaki basık 

kemerli giriş kapısından kare planlı semahaneye girilir.  Eğimli ahşap tavanı taşıyan iki fil ayak 

ile bunları birbirlerine ve duvarlara bağlayan kemerlerle iki bölüme ayrılan semahanenin birinci 

kısmı giriş kapısının önündeki bölüm olup enine dikdörtgen planlı iken kare ayaklardan sonra 

başlayan ikinci kısım, güney yönüne doğru bir kemerle uzanır. Burada bir mihrap, sema 

ayinlerinin icra edildiği bir platform, ahşap mutrib mahfili ve bir mutfak 

bulunmaktadır.  Semahanenin güney duvarında alçıdan yapılmış sade bir mihrap 

bulunmaktadır. Tekkenin giriş kapısının sol kısmında ise bir çeşme yer alır. Mevlevi 

dervişlerinin yıllarca sema ayinleri düzenlediği, öğrenciler yetiştirdiği bu tekke son şeyhi Şamlı 

Selim Dede’nin vefatı ile1954 yılından kısa bir süre sonra ibadete kapatılmış ve ilk kez 30 Nisan 

1963 tarihinde “Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi’ olarak ziyarete açılmıştır 

(https://www.lefkosabelediyesi.org). Tekke, 17 Aralık 2002 tarihinde ise Mevlana 

Celaleddin-I Rumi’nin ölümünün yıl dönümü sebebiyle düzenlenen Şeb-i Arus töreni 

vesilesi ile “Mevlevi Müzesi” olarak değerlendirilmektedir.  

(https://www.wikiwand.com). 

Yediler Tekkesi 

Lefkoşa’nın adını verdiği, Yediler mahallesinde bulunan Tekkede bulunan türbenin içinde yedi 

adet kabir bulunur. Söylenceye göre kabirler, Osmanlının adayı fethi sırasında şehit düşen 

askerlere aittir (Altan, 2016, s.335). Türbedardan alınan bilgiye göre ise kabirlerde Venedikliler 

döneminde yapılan savaşta şehit olan yedi kardeş yatmaktadır (Çakır, 2009, s.87). Kıbrıs 

halkının hala adak yerlerinden biri olan tekkeye mumlar yakılır, dualar edilir. Maneviyatı 

yüksek ruhlarının hatırı için Allah’tan dileklerde bulunulur.  

Canbulat Paşa Türbesi 

Asıl adı Canbulat bin Kasım El Kürdi olan Kilis Sancak Beyi Canbulat Bey’in bazı kaynaklarda 

Mağusa’nın Osmanlılar tarafından fethi sırasında şehit olduğunu aktarırken (Altan, 2016, 469), 

bazı kaynaklar ise fethin ardından 1 Ağustos 1571 tarihinde Anadolu’ya geri döndüğü ve 22 

Mart 1572 tarihinde Sultan II. Selim tarafından ödüllendirildiği ve Halep Beylerbeyliği ile 

paşalık verildiğinden bahseder (Bağışkan, 2019, 449). Gazi Mağusa şehrinin liman kapısının 

bulunduğu surlar içerisine girerken bir kulenin altında Canbulat beyin türbesi yer almaktadır.  

 

1384

https://www.lefkosabelediyesi.org/
https://www.wikiwand.com/


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Efsanesi dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan bu önemli şahsiyet hakkında iki rivayet 

bilinmektedir. 

İlk rivayete göre, 1571 yılında tüm Kıbrıs’ın fethi Osmanlılar tarafından tamamlanmış olmasına 

karşın Mağusa bölgesi çevresindeki yüksek surlar ve derin su hendekleri sebebiyle 

alınamıyormuş. Osmanlı Kumandanı Lala Mustafa Paşa, Venedik kumandanı Antonia 

Bragadino’ya bir mesaj göndererek “Benim o kadar çok askerim var ki, hepsi çıkarıp 

postallarını şu hendeğe atsa, ben o postalların üzerine basarak hendekten rahatlıkla geçerim 

ve kaleye girerim” demiş. Ancak, Venedikli kumandan, Venedik’ten gelecek yardımdan emin 

olduğundan kaleyi teslim etmemekle beraber, bir de liman kapısına her saldıran askeri ikiye 

bölecek şekilde hazırlanmış bir düzenek yerleştirmiş. Kuşatmanın uzun sürmesi ve askerin 

yorulup, morallerinin bozulması üzerine Kilis Beyi Canbulat Bey, atını bu düzeneğin üzerine 

sürmüş. Atının kemikleri düzeneği kırarken Canbulat Bey’in başını da gövdesinden ayırmış. 

Rivayete göre, Canbulat Bey yere düşen başını yerden alıp koltuğunun altına yerleştirmiş ve 

savaşmaya devam etmiş. Bunu gören Venedik askerleri savaşı bırakarak teslim olmuşlar 

(Yolga, 2019, s.63). 

Bir diğer rivayete göre, yakın geçmişe kadar Canbulat Bey’in türbesinin dışında kalan surun 

olduğu bölgede bir incir ağacı varmış. Çocuk sahibi olamayan kadınlar, düşük yapan kadınların 

gelip adakta bulunduğu bu ağacın meyvesinden yiyen kadınların Canbulat Bey gibi güçlü ve 

kuvvetli erkek çocuk doğuracağına inanılırmış (Bağışkan, 2019, 450). 

Şeyh Nazım Kıbrısi Türbesi   

Kuzey Kıbrıs’ın batısında bulunan Lefke ilçesinde yer alan türbede Nakşibendi Tarikatının 

önderi Şeyh Nazım Kıbrısi’nin kabri yer almaktadır. Dünyaca ünlü Şeyh Nazım Kıbrısi, 

Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde 21 Nisan 1922 (26 Şaban 1340) cuma günü doğdu. Soyu, baba 

tarafından, Ehl-i Beyte ve Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî'ye, anne tarafından ise Mevlevi 

tarikatı kurucusu Mevlâna Celaleddin Rumi Hazretlerine dayandığı söylenmektedir. 

Çocukluğunda Kadiri tarikatı şeyhi olan dedesinden bu tarikatın disiplin ve maneviyatını 

öğrenmiştir. Daha küçükken olağanüstü özellikleri olduğu yakınları tarafından bildirilmektedir. 

Tavırlarının mükemmel derecede olması, kimseyle kavga etmemesi ve tartışmaması kendisini 

doğup çocukluğunu geçirdiği Larnaka bölgesinde tanınan ve sevilen bir kişilik haline 

getirmiştir. Her zaman gülümsediği ve çok sabırlı olduğu anlatılır.  7 Mayıs 2014 tarihinde 

Hakka yürüyen Şeyh Nazım Kıbrısi’nin (http://sultannazimdergahi.com) türbesine sadece 

Kıbrıs halkı değil, birçok farklı ülkeden ziyaretçiler akın etmektedir. 
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Cezayirli Sadık Paşa Türbesi 

Osmanlı Deniz Donanmasında amiral olduğu ve Kıbrıs’ın fethi sırasında şehit düştüğü rivayet 

edilen Cezayirli Sadık Paşa hakkında çok fazla bilgiye rastlanmamakla birlikte, türbesinin 

Girne Kalesinin içinde yer alması sebebiyle oldukça bilinen bir türbedir. Kalede türbesi bulunan 

Cezayirli Sadık Paşa’nın gerçek kabrinin orada bulunmadığı, mezarının ise sembolik olarak 

oraya yerleştirildiği, Eski Eserler ve Müzeler Girne amiri Gözem Gökhan ile yapılan görüşme 

sonucu öğrenilmiştir. Bu bilgiye rağmen yatan zat hakkında efsaneleşmiş bazı rivayetler 

söylenegelmektedir.    

Kutup Osman Hazretleri Türbesi 

 Atpazarî Kutup Osman Fazlı Efendi (1632-1691), tasavvuf tarihinde Muhyiddin İbnü’l-Arabî 

(ö. 1240) ve Sadreddin Konevî (ö. 1274) ekolünün 17. yüzyıldaki en önemli temsilcilerindendir. 

Tasavvuf ilminde tanınmış bir mutasavvıf olan Rûhu’l-beyân tefsiri sahibi İsmâil Hakkı 

Bursevî’nin de (ö. 1725) şeyhi olan alim İstanbul’dan Kıbrıs’a sürgün edilmiştir. Osman Fazlı 

Efendi’nin, Magosa’da 1691 yılında vefatından sonra türbesinin yanına inşa edilen Kutup 

Osman Tekkesi, (Özpilavcı, 2019, s.69) Mağusa'da Namık Kemal Lisesi'nin yanında bulunur. 

 Osman Fazlı Efendi Bulgaristan'ın Şümnü kasabasında doğmuştur. 17 yaşında ilim tahsil 

etmek için Edirne'ye oradan da İstanbul'a giderek Zakirzade Şeyh Abdullah Efendi' den özel 

dersler alır ve islam dini ile tarikat üzerine birçok eser verir. Kutup Osman olarak bilinen Osman 

Fazlı Efendi, Padişah IV. Mehmet zamanında Sarayda vaizlik ve imamlık yapan bir din 

adamıdır fakat bu görevi sırasında, bazı devlet adamlarıyla onu çekemeyen Padişaha yakın bazı 

kişilerin iftirasına uğrar. Bu sebeple 1690 yılında Mağusa'ya sürgün edilir. Sürgüne gidişinin 

bir yıl sonrasında ise ölür. Kabri bugün Namık Kemal Lisesi'nin bahçesi olan eski Türk 

mezarlığına gömülür. Tüm bu bilgiler Kutup Osman'la ilgili olarak Lefkoşa Mevlevi Tekkesi 

dervişlerinden Hafız Seyit Feyzullah Dede'nin yazdığı ahşap türbe yazıtında yer almaktadır. Bu 

yazıt, halen Mağusa'da limanın giriş kısmındaki Canbulat Paşa müzesinde bulunur 

(Gazioğlu,2000, s. 415). Kutup Osman Tekkesi'nin üç odasından iki tanesi kubbe ile örtülüdür. 

Diğer odada ise tonos bir tavan bulunmaktadır. Kemerli giriş bölümünün sağ yanındaki odalar 

da tekkeye aittir (Çakır, 2009, s.110). 
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3. SONUÇ 

Kuzey Kıbrıs tarih sahnesinde var olduğu günden günümüze kadar süren zaman diliminde 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ada ülkesidir. Tüm bu medeniyetler Kıbrıs adasının 

kültüründen etkilendiği gibi Kıbrıs’ta bu uygarlıkların medeniyetinden etkilenmiş ve günümüze 

kadar gelen somut ve soyut kültürel miras değerleri anlamında zenginleşmiştir. İslami inanç 

merkezlerinin adada yoğunluk kazanması Osmanlıların adayı fethinden sonra ciddi bir artış 

göstermiş, Osmanlılar adaya birçok kültürel değer kazandırmıştır.  

Gerek inanç turizmi gerekse kültür turizmi açısından baktığımızda Kıbrıs, maddi ve manevi 

birçok kültürel miras öğesine sahiptir ki bu öğelerin değerini maddi olarak ifade edebilmek 

mümkün değildir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da turizm, ülke ekonomisi için 

önemli bir yer kaplar. Bu sebepledir ki Kıbrıs’ta bulunan İslami inanç merkezleri ve 

bünyelerinde barındırdıkları kültürel miras öğeleri, turizmin önemli kollarından biri olan dini 

miras turizminin geliştirilmesi için tanıtılmalı ve bu tanıtımlar ile turizm ekonomisine katkısının 

arttırılması için bazı stratejiler geliştirmelidir. 

Globalleşen dünyada aranılan bilgiye ulaşmanın saniyeler içinde gerçekleşmesinin de etkisiyle 

turizm tüketicilerinin de seyahat seçimlerindeki eğilimlerinin de hızla değiştiği ve geliştiği 

görülür. Bu anlamda değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda tur operatörleri ve seyahat 

acentaları inanç turizmi kapsamında dünyanın her yerinde farklı tip pazarlama stratejileri 

geliştirmekte, inançsal önem arz eden bölgelere özel turlar düzenlemektedir. Kıbrıs sahibi 

olduğu inançsal değerler ile yeni bir destinasyon olma özelliğine sahiptir. Yapılan araştırmalar 

bazı camilerin, türbelerin ziyarete açılamayacak durumda olduğunu göstermektedir. Bu 

anlamda yapılacak araştırmalar neticesinde restorasyon çalışmaları başlatılmalı ve kazanılan 

eserler ivedilikle inanç turizmi kapsamında değerlendirilmeli, var olanlar özel korumaya 

alınmalıdır. Yapılan tüm bu çalışmalarla ülkenin sahibi olduğu değerler korunacak, turizme 

kazandırılacak ve özellikle bu mirasın gelecek nesillere aktarımı sağlanacaktır. 
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ABSTRACT 

In order to effectively prevent environmental problems caused by the direct or indirect use of 

fossil fuels, renewable energy sources should be used. However, the economic viability and 

application method of renewable energy sources in the agricultural sector vary depending on 

regional conditions. During the mechanization of agricultural production, energy is generally 

used directly. However, in order to effectively prevent environmental problems caused by the 

use of fossil fuels, renewable energy sources should be used in the agricultural sector. The fact 

that electricity costs are high and solar energy is renewable makes it more and more preferred 

to use solar energy systems in agriculture. Developed technological opportunities also help the 

extremely efficient use of solar panels. A system of solar panels built with good solar panels 

can work tremendously on the fields. Due to global warming, energy resources must be used 

efficiently. It was extremely important that we benefit from solar energy in particular. In order 

to meet the electrical energy needs of the agricultural sector, all renewable energy sources can 

be used effectively. Among the agricultural production processes, the main processes that 

consume a lot of energy are: irrigation, product drying, heating and cooling of greenhouses and 

animal shelters. Commonly during these processes; Fuels such as diesel, natural gas, electricity, 

liquefied petroleum gas or propane are used. It is necessary to increase the use of solar energy 

in agriculture in a planned manner. In this study; It is aimed to examine the agricultural 

production processes working with the direct use of solar energy sources and the possibilities 

of use in agriculture. 
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1. INTRODUCTION 

Solar energy sector; The renewable energy sector is the area with the highest development 

potential. There is no doubt that the solar energy market will make great progress in the coming 

years. One of the indispensable investment areas of companies that use their capital for venture 

and investment businesses is the solar energy sector. It is predicted that the solar energy sector 

will overtake the existing electricity generation networks in the near future [1]. 

If full independence and a strong economy are essential for a country to survive; The biggest 

danger that awaits countries in the coming years is foreign dependency in energy. The solution 

is to use solar energy to meet all the demand by supplying energy to the domestic market and 

even to be able to sell it to the foreign market, moreover, by encouraging the public to develop 

local solutions by integrating renewable energy sources into existing or future structures. In this 

way, the network installation, maintenance, repair and renewal costs will decrease and the 

general expenses of the country will decrease [2,3]. 

It is known that Turkey needs to find solutions in order to make more use of its natural resources 

by developing a constructive energy policy to reduce oil consumption [4]. 

Solar energy is a method of saving. As of yet, however, it is considered a primary source of 

energy [5]. Initial investment costs are higher than conventional energy sources, but less than 

other renewable energy sources. Expectations for the future of solar energy depend on various 

economic and environmental conditions, which will vary significantly from country to country. 

Its contribution to energy demand can only become important in the long run. What is important 

here is to reduce the cost required to convert solar energy into usable energy form. Reducing 

the cost of such systems to users and expanding systems is possible by supporting the emerging 

solar energy industry [6].  

In this study, in order to meet the electrical energy needs of the agricultural sector, detailed 

information about the effective use of all renewable energy sources and the direct use of solar 

energy resources were examined one by one. 

 

2. USE OF SOLAR ENERGY IN AGRICULTURAL APPLICATIONS  

2.1. Use in Irrigation Systems   

Solar energy is a method of saving. As of yet, however, it is considered a primary source of 

energy [5]. Initial investment costs are higher than conventional energy sources, but less than 

other renewable energy sources. Expectations for the future of solar energy depend on various 

economic and environmental conditions, which will vary significantly from country to country.  
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Its contribution to energy demand can only become important in the long run. What is important 

here is to reduce the cost required to convert solar energy into usable energy form. Reducing 

the cost of such systems to users and expanding systems is possible by supporting the emerging 

solar energy industry [6].The type of electricity (AC, DC) varies directly related to the size of 

the area to be irrigated and the depth at which the water will be drawn [7].  

One of the important cost items in solar energy panel systems is the converters (inverters) that 

convert AC current to DC. These converters generally lead to increased costs and the loss of 

electricity to a certain extent [8]. 

 

 

Figure 1: Irrigation System Driven by Solar Panels 

 

 

Figure 2 : Solar Panel Powered Water Pumping System 

  

Gains of Pv Pump System 

There is no fuel expense, it eliminates the need for energy transmission lines, It is durable, easy 

to use, It is economical, it has a long service life.  

Solar panels (photovoltaic) produce direct current (DC). However, the devices used in the fields 

work with alternating current (AC) and the converters convert direct current into alternating  
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current. It converts direct current of 12-24 volts into 220 volts 60 Hz mains electricity. Their 

yield is around 93% [5, 9]. 

 

 

Figure 3: Water Well, Solar Panels and Pump system 

 

In irrigation systems to be installed with pumps that produce direct current, water storage also 

provides a cost advantage. There is a large difference in energy consumption between drawing 

water from a well and pumping it directly into the land and storing the water and then delivering 

it to the land [9, 10].  Agricultural irrigation with electricity regularly causes high costs every 

month. The use of solar energy in agricultural irrigation allows irrigation to be carried out with 

the use of solar panels without electricity costs. Photons from the sun are used in irrigation 

systems. In this way, agricultural irrigation is carried out without electricity costs. The advanced 

technological possibilities also help to use solar panels extremely efficiently. When solar 

powered agricultural systems are compared to other irrigation systems, they can be used much 

more efficiently after the installation stage and can be preferred by the producers more. Each 

form of irrigation has its own unique structure and is installed in the agricultural system in 

accordance with the method to be applied. For this reason, before the application, examinations 

such as land width, structure of the soil, amount of water needed and pH of the main water 

source should be made. Agricultural irrigation systems need to be implemented in the most 

accurate way [5, 6, 9]. The formation of the solar panel agricultural irrigation system is 

completed by placing the water pump suitable for the solar panel and solar panel, the battery 

system that receives energy from the solar panel in the battery systems and the pipes. However, 

it should not be forgotten that the most important expense in the installation process is the solar 

panel [10, 11]. 
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Figure 4: Animals grazing on pasture benefit from the solar panel 

 

Solar agricultural irrigation systems, which are highly efficient, are realized through the direct 

consumption of energy production. Solar powered agricultural systems with an average usage 

average of up to 10 hours a day are increasingly preferred by farmers in Turkey and it is aimed 

to make agriculture completely modern with the credit supports given by the state [12].  

 

 

Figure 5: Utilizing Solar Panels in irrigation systems 

 

Solar-powered agricultural systems can operate for an average of up to 10 hours a day. Water 

pumps are among the important parts of solar-powered agricultural systems. Solar pumps used 

in solar irrigation systems work much more efficiently and effectively because the energy is 

consumed directly at the place where it is produced. Water pumps, which work in harmony 

with solar solar panels, are used in full efficiency in agricultural lands [5, 7, 9]. 
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Trailer irrigation operations using mobile solar energy are preferred by farmers in fields where 

large irrigation operations are carried out. In addition, thanks to the fact that it can be applied 

as easily as possible and is produced in a compact structure, it can be easily disassembled and 

reused [13]. 

2.2. Solar Spraying Machine  

With agricultural warfare, plant products are protected from the effects of pests, diseases and 

weeds within the measures allowed by the economy, quality is increased and product losses are 

minimized. Various agricultural warfare methods are applied as the fastest and most effective 

state against pests and diseases. In this chemical struggle, the application of drugs (fungicides, 

herbicides and insecticides), as well as the selection and use of appropriate tools and equipment, 

have a great share [14]. Spraying in liquid form could be carried out with solar-powered back 

pumps and conversion to a free energy system instead of a fuel-based system could be realized 

[15].  

2.3. Use of Solar Energy Panels in Greenhouse Farming 

There is a constant need for clean air in agricultural applications that need to be carried out in 

closed areas [12]. Ventilation; maintaining the relative humidity and carbon dioxide 

concentration at an acceptable level in the winter months is carried out by replacing the air 

inside the greenhouse with the outside air in order to control the high temperatures in the 

summer months. The movement of air also helps improve plant respiration[16] The Sun; it is 

the most natural energy source that can be applied in greenhouses. In order for greenhouses to 

benefit more from solar energy, which is a natural heat source, site selection, projecting and 

planning stages are very important. It should be done in such a way that heat losses are reduced 

to minimum levels and the most benefit is obtained from the sun. The wiring system for heating 

in greenhouse construction should be designed to provide the required constant temperature by 

consuming the electricity generated during the day at night (battery system). With such a design, 

heating is provided with low electricity consumption. 
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Figure 6: Use of Solar Panels in Horticulture 

 

The integration process of the agricultural sector with alternative energy sources continues. The 

technology of solar panels has gained momentum in recent years, but there is still a long way 

to go in relation to agriculture and other energy-consuming sectors [17]. 

2.4. Use of Solar Energy Panels in Fence System 

One of the best methods to prevent valuable agricultural land, as well as especially wild and 

predatory animals, from entering bees, pastures and pens is solar fence systems. With this 

method, predatory animals that may harm production can be prevented and large amounts of 

animals can be kept together. Especially with its use in beekeeping, possible damages that may 

occur in hives are eliminated. The systems are operated with a current of 3 milliamperes to a 

degree that will not be harmful to human health and wild animals [18, 19]. 

 

 

Figure 7: Solar powered electric fence system 

 

2.5. Use of Solar Panels in Cold Storage  

It is an important advantage that the products produced are stored in cold storage. The areas 

where products can be stored without deterioration are the most preferred applications due to 

the protection of the manufacturer in case of disruptions in product shipment and price  
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fluctuations that occur periodically. With the installation of solar energy systems in air storages, 

most of the electricity consumed here is met by these systems [20].    As a result of the spread 

of solar energy in parallel with developing technologies, alternative energy sources to be used 

with irrigation technology are expected to direct farmers to the production of higher value-

added vegetables and fruits [21].  

 

 

Figure 8: Use of Solar Panels in Warehouses 

 

2.6. Use of Solar Energy Panels in Animal Husbandry 

Today, with the use of technology in livestock enterprises, the need for energy has increased 

and therefore energy costs have started to increase. energy consumption is made for all products 

used from milking machines to cleaning machines in the barn used for hygiene, which make 

the lives of those engaged in animal husbandry easier. In order to reduce self-consumption and 

expenses on farms, the production of electricity from renewable energies such as biofuels, wind 

and solar has become increasingly widespread[22]. Especially in regions where agriculture and 

animal husbandry are intense, electrical energy is more preferred because solar energy will be 

more. The energy of the sun can be harnessed by installing solar panels on roofs to heat and 

illuminate these regions [23]. With solar energy solutions, new developments are experienced 

in the livestock sector. In many countries of the world, giant farms are being established that 

obtain energy from the sun and are called solar farms. The most common of the livestock 

activities carried out in these solar farms is the grazing practice of animals. sheep are especially 

the most preferred animal species. Many weeds threaten solar energy installations and they are 

effective in this regard due to the grazing habits of sheep. In this way, the need for mowing is 

eliminated or reduced. Emissions and cost are also reduced. The sheep are satisfied with the 

process as their solar panels provide protection from rain, wind and direct sunlight [24]. 
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Figure 9: Example of the use of solar panels in animal husbandry 

 

2. CONCLUSİON  

Turkey has an advantageous geographical position in terms of solar energy. Turkey, located on 

the Mediterranean belt; The amount of solar radiation per unit area is higher than the European 

countries that benefit more from solar energy. In Turkey, there has been an increase in recent 

years in efforts to obtain electrical energy from solar energy. In order to increase energy 

efficiency in agriculture, technology with high energy efficiency should be used, studies should 

be carried out to increase knowledge and sensitivity in all subjects related to the use of solar 

energy, and energy efficiency should be given importance in the education curriculum. 
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ÖZET 

Sert çekirdekli meyve türlerinin anaç ıslah çalışmalarında daha çok Prunus cerasifera, Prunus 

domestica ve Prunus persica türlerine veya bunların melezlerine ait bitkiler kullanılmaktadır. 

Bu üç türün Prunus anacı olarak kendilerine has özellikleri vardır. Hangi türün daha iyi anaç 

olacağına karar vermek kolay değildir. Bu nedenle anaç ıslah çalışmaları, en ideal anacın 

bulunması için bir süreklilik göstermektedir. Bitki besin maddelerinin topraktan filizlere 

alınması anaçların en önemli işlevleri arasındadır. Bu çalışma 2020-2021 yıllarında Doğu 

Akdeniz Geçiş Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarla ve laboratuvarlarında 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, her türden 6 adet olmak üzere seleksiyon ıslahı ile elde 

edilen toplam 18 adet anaç üzerine aşılı Mikado, Mogador ve Flopria kayısı çeşitlerinde yaprak 

makro besinlerinin durumu incelenmiştir. Çalışma sonunda Prunus cerasifera türlerinin 

anaçlarının yaprak P içeriklerinde daha yüksek (%0,36) sonuç verdiği, Prunus persica türlerinin 

anaçlarının ise en düşük değerlerde (%0,29) kaldığı tespit edilmiştir. Çalışmada P.cerasifera 

anaçlarının da yaprak K içeriğinde (%3.86) etkili olduğu ve seçilen tüm anaçların Ca iletiminde 

benzer etkiler gösterdiği anlaşılmıştır. P.persica anaçlarının Mg besin iletiminde daha etkili 

olduğu (%0.63), seçilen tüm anaçların makro bitki besin maddelerinin iletiminde başarılı 

olduğu ve referans değerlerin üzerinde olduğu belirlendi. Çalışmadan elde edilen veriler, 

referans değerler ve kontrol anacından elde edilen değerler dikkate alındığında umut verici 

bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Antepfıstığı, Anaç, Melez Anaçlar, Islah 

 

  

1403

mailto:remzibey@hotmail.com
mailto:maligun46@gantep.edu.tr
mailto:c_hakanyilmaz@hotmail.com


II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

PERFORMANCE OF DIFFERENT SPECIES PLUM ROOTSTOCKS IN TERMS OF 

MACRO NUTRIENT UPTAKE 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Plants belonging to P.cerasifera, P.domestica and P.persica species or their hybrids are mostly 

used in rootstock breeding studies for stone fruit species. These three species have different 

characteristics of their own as prunus rootstock. It is not easy to decide on which species will 

be the better rootstock. For this reason, rootstock breeding studies show a continuum to find the 

most ideal rootstock. The uptake of plant nutrients from the soil to the scion is among the most 

important function of rootstocks. This study was carried out in the fields and laboratories of the 

Eastern Mediterranean Transition Zone Agricultural Research Institute in 2020-2021 years. The 

status of leaf macronutrients in Mikado, Mogador and Flopria apricot cultivars grafted on a 

total of 18 rootstocks obtained by selection breeding, 6 of each species, were investigated in 

this study. It was determined that rootstocks of Prunus cerasifera species gave higher results in 

leaf P contents (0.36%), while rootstocks of Prunus persica species remained at the lowest 

values (0.29%) at the end of the study. It was understood that P.cerasifera rootstocks were also 

effective in leaf K contents (3.86%) and all selected rootstocks showed similar effects on Ca 

transmission in the study. It was determined that P.persica rootstocks were more effective in 

Mg nutrient transmission (0.63%), all selected rootstocks were successful in the transmission 

of macro plant nutrients and were above the reference values. The data obtained from the study 

were found to be promising considering the reference values and the values obtained from the 

control rootstock. 

 

Keywords: Apricot, prunus, rootstock, Fruit Breeding  
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INTRODUCTİON 

Apricot has a high nutritional value and is one of the most produced stone fruits in the world 

and Turkey (Ozdogru et al, 2015). Table and dried apricot production in Turkey shows a 

continuous increasing trend. Turkey's fresh apricot production, which was 75,800 tons in 1963, 

reached 685,000 tons as of 2018, according to FAO data. Turkey exported 42,157 tons of fresh 

apricots and 112,590 tons of dried apricots in 2018, generating a total revenue of 355 million 

USD. Turkey's share in world fresh apricot exports is 13.6% and this rate is 79.7% in dried 

apricots (FAO, 2020). 

The genus Prunus contains more than 250 species. Among these, apricot, peach, cherry, 

almond, sour cherry, plum fruit species that are grown commercially are the most common 

(Chin et al. 2014). Anatolia is the homeland of many species belonging to the genus Prunus 

(Ercişli, 2004). Among these species growing in the natural environment are P.domestica, 

P.cerasifera, P.divaricata, P.spinosa, P.microcarpa, P.scoparia, P.amygdalus, P.arabica. 

Recently, clonal rootstock breeding studies have been started especially in these species grown 

in natural environments in Turkey (Bolat et al., 2017). The use of rootstock in modern fruit 

growing is done for purposes as increasing productivity, adjust of fruit ripening period, reduce 

the growth vigor, and providing tolerance to extreme soil conditions (Darikova et al. 2011). 

Achieving these goals is only possible with grafting. Grafting has been used intensively since 

used of clonal rootstocks in apricot cultivation (Milosevic et al. 2014). Important results were 

revealed by examining the vigor (Jimenez et al. 2003), productivity (Sosna and Licznar–

Malanczuk, 2012), fruit quality (Hernandez et al., 2010), fruit biochemical properties 

(Gündoğdu, 2019) in the rootstock breeding studies for apricot. However, as in many fruit trees, 

the discussion about the appropriate rootstock usage still continues because of the complex 

structure of rootstock and scion relationship in apricots (Son and Kuden, 2003). Recent changes 

in global climate and soil conditions have increased the importance of rootstock use. The 

breeding of rootstocks that adapt well to these extrem soil conditions, are well compatible with 

the varieties and easily propagated vegetatively, control the vigor, increase the productivity and 

have good adaptation to the soil conditions has become increasingly important (Ugur et all., 

2021). This study was carried out to reveal the rootstock performances of the three most 

commonly used prunus species P.cerasifera, P.persica and P.domestica in rootstock breeding   
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studies for stone fruit trees. With the study, it was tried to reveal which prunus rootstock species 

was more successful in plant nutrient transmission. The study was carried out in the field and 

laboratories of the 2020-2021 Eastern Mediterranean Transition Zone Agricultural Research 

Institute. 

 

MATERİAL AND METHOD 

Mikado, Mogador and Flopria apricot varieties were grafted on 6 rootstocks of each prunus 

species. Growth situation and leaf nutrient contents were examined in the experiment. 

Myrobolan 29C (Prunus cerasifera) was used as a control rootstock. 

 

Tablo 1. Some physical and chemical properties of the soils taken in the pots where the research was 

carried out in field conditions. 

Soil Properties            (0-30 cm)            *Evaluation           (30-60 cm)             

*Evaluation 

Sand (%)                47.4                          47.4  

  

Silt (%)                34.0                    34.0    

Clay (%)                18.6                      18.6           

Texture           Loam          

Loam 

pH                7.72                Slightly alkaline                 7.76                         

Slightly alkaline 

Total saline (%)             0.042                     Non-saline     0.041                         

Non-saline 

Organic matter (%)                              3.25       Good                       2.67                       

Medium  

Available phosphorus (mg kg-1)          8.93       Medium       5.03                         

Low 

Available potassium (mg kg-1)             550                 Very high                   210                         

Good  

Available calcium (mg kg-1)               3340       Good          3340                      

Good  

Available magnesium (mg kg-1)           290                  Good                          260                         

Good 

* The evaluations were made according to; Texture, Bouyoucus (1921), pH USDA (1998), total salt Anonymous 

(2018), organic matter Ulgen and Yurtsever (1995), available phosphorus and potassium Rehm et al. (1996), 

available calcium and available magnesium Loue (1968). 
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Table 2. Required plant Micronutrients for the development of most plants and some of their 

properties (Epstein and Bloom, 2005). 

Element name Chemical Symbol Content in Dry Matter Plant-Friendly Form 

Iron Fe 100 (50-250) Fe+2, Fe+3 

Copper Cu 6 Cu+, Cu+2 

Manganese Mn 50 (20-200) Mn2+ 

Zinc Zn 20 (6-60) Zn2+ 

Boron B 20 (6-60) BO3
-3, B4O7

-2 

 

Taking leaf samples 

100-200 leaves were taken from each replication that completed development from the middle 

part of their shoots in June 2020-2021 years. The samples were numbered and placed on the 

paper bags. Then the leaves were cleaned by pre-washing. It was washed with distilled water 

after 0.1 N HCl solution. The washed leaves were arranged sparsely and left to dry in a drying 

cabinet at 65°C for 48 hours. The dried samples were ground, labeled in nylon bags and kept in 

the refrigerator until analysis. (Steyn, 1961; Lilleland ve McCollam, 1961; Sannoveld ve Dijk, 

1982;  Kacar, 2008). 

Determinations of nutrition 

Dried leaf samples were ground in a tungsten-coated mill. 0.25 g of the ground plant parts were 

taken and analyzed according to the pressure microwave wet burning method by burning with 

0.5 ml nitric acid (HNO3 d= 1.42) and 2 ml hydrogen peroxide (H2O2 30%) according to Miller 

(1998). P, K, Ca, Mg measurement results were checked with reference values obtained from 

the National Institute of Standards and Technology (NIST, Gaithersburg, MD, USA). 

Evaluation of results  

The study was designed according to the randomized blocks split plot.  18 rootstock scion 

combinations from three different species and 6 from each species were used in the experiment. 

The mean values obtained from these combinations on the basis of species were arranged in 

accordance with the experimental design and were subjected to analysis of variance. Analysis 

of variance in all data was tested at 5% significance level, and multiple comparisons were 

determined by LSD test. 

 

RESULTS AND DİSCUSSİON  

It was determined that the contents of leaf macronutrients differed significantly according to 

the rootstocks, and these values were statistically significant among the cultivars although they 

varied according to the combinations in our study (Table 3-4). As a matter of fact, different  
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researchers have reported that plant leaf components may vary according to rootstocks and 

cultivars (Jimenez ve ark.2018; Yahmed ve ark.2020). For this reason, research has been carried 

out on the uptake of plant nutrients by rootstocks of different species (Shahkoomahall and 

Chaparro J.2020; Taaren et al.2016). Studies on this subject report that the physiological 

properties of xylem vascular bundles of rootstocks (Tombesi et al.2011) and root morphology 

and physiology are highly effective in ion uptake to the scion (Nawaz et al.2011). In this sense 

the selection of rootstocks and the creation of healthy orchards by carrying out rootstock 

breeding studies of the species are important in terms of cultivation technique. 

 

Table 3. Leaf P, K and Ca contents of selected apricot cultivars grafted on control rootstocks 

Application P K Ca 

Variety    

    Mikado 0.34 a 3.91 a 1.67 a 

    Mogador 0.33 a 3.74 b 1.64 a 

    Flopria 0.32 a 3.63 c 1.58 b 

    Prob > F 0.7264 <0.0001 <0.0010 

Rootstock    

    P.cerasifera 0.36 a 3.86 a 1.58 b 

    P.domestica 0.33 ab 3.72 c 1.62 b 

    P.persica 0.29 b 3.78 b 1.62 b 

   Myrobolan 29C 0.34 a 3.67 c 1.71 a 

    Prob > F 0.0231 <0.0001 <0.0002 

Variety*Rootstock    

    Mikado/P.cerasifera 0.09 a 4.09 a 1.74 b 

    Mikado/P.domestica 0.32 abc 3.82 b 1.66 bcd 

    Mikado/P.persica 0.29 bc 4.05 a 1.58 def 

    Mikado/Myrobolan 29C 0.34 abc 3.66 cde 1.70 bc 

    Mogador/P.cerasifera 0.34 abc 3.67 cd 1.46 g 

    Mogador/P.domestica 0.31 bc 3.69 cd 1.59 def 

    Mogador/P.persica 0.28 c 3.57 e 1.63 cde 

    Mogador/ Myrobolan 29C 0.37 ab 4.02 a 1.87 a 

    Flopria/P.cerasifera 0.35 abc 3.82 b 1.55 ef 

    Flopria/P.domestica 0.34 abc 3.64 de 1.59 def 

    Flopria/P.persica 0.29 c 3.74 bc 1.64 cd 

    Flopria/ Myrobolan 29C 0.31 bc 3.33 f 1.55 f 

    Prob > F 0.5217 <0.0001 <0.0001 

 

Leaf P contents of selected apricot cultivars grafted on control rootstocks are shown in Table 

3. There were no statistical difference between the apricot cultivars used in the study in terms 

of leaf P contents. Control and P.domestica rootstocks were also included in the same group in 

the study, in which P.cerasifera rootstocks were the highest (0.36%) on the basis of rootstock 

species.  
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It was found that the leaf P contents of apricots grafted on P.persica rootstocks were lower 

(0.29%). Leaf phosphorus content varies between 0.28-0.39% in rootstock scion interactions in 

the study. It is seen that the distribution is not very high and the values between 0.32-0.39% are 

statistically in the same group. It was noted that apricot cultivars grafted on P.persica were in 

the lower ranks of the distribution. Milosevic et al. (2014) reported that leaf phosphorus 

contents varied between 0.20% and 0.33% in their study using P. spinosa and P. cerasifera 

rootstocks. It can be said that it is similar to the results of the study although it is slightly higher. 

Forcada et al. (2020) in a similar study on different rootstocks determined leaf phosphorus 

contents between 0.30-0.37%. The study results of these researchers show more similarity to 

our study. Reig et al. (2018) in a study on some plum rootstocks reported that leaf phosphorus 

values varied between 0.14-0.19%. It is understood that the maximum phosphorus 

concentrations obtained from this study are lower and different from our findings. Phosphorus 

is not a growth limiting factor for rootstocks and cultivars. On the other hand phosphorus is 

required in small amounts as well as being a macronutrient (Mayer et al., 2015). Leaf 

phosphorus contents of rootstocks and grafted varieties are different. These plants need less 

phosphorus and excess phosphorus is stored in cell vacuoles. This is important for the 

uninterrupted continuation of biochemical reactions and development (Tomaz et al., 2020). 

Thus, in genotypes that can transmit phosphorus to leaves and shoots in effective and sufficient 

amounts optimum carbon metabolism and maximum biomass will occur in parallel with 

photosynthetic activity (Ullah et al., 2017). It can be thought that this situation will have effects 

on yield and quality in varieties grafted on different rootstocks. It was seen that the selected 

rootstocks were higher value in leaf K contents than the control and P.cerasifera rootstocks 

took the first place as 3.86% like the P contents in the study (Table 3). It is seen that the 

distribution on the basis of species consists of three groups and P.domestica rootstocks have 

low K contents. It is noteworthy that the combinations of Mikado apricot cultivars are at the 

top in rootstock interactions. It can be said that the leaf K contents of 3.74% and above are at 

the top of the distribution but the K content values of the rootstocks in the entire distribution 

are above the reference values. 

Shahkoomahally and Chaparro (2020) determined potassium values between 2.58-3.54% in 

some plum and peach rootstocks. Although these rates are slightly lower than our study results 

but it is seen that they are close to our study. Jimenes et al. (2018) in their study with rootstocks 

of different origins they determined leaf potassium contents between 0.15-0.21%. These results 

are also low when compared to the results we found. Similar rates are also found in other  
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studies. Reig et al. (2019) there is a close relationship between leaf potassium contents and use 

in plants and plant development and growth. They also reported that the presence of sufficient 

potassium in the leaves and tissue had a positive effect on mineral nitrogen metabolism by 

accumulating potassium in the cell vacuoles. Similarly, the presence of sufficient amounts of 

potassium in the tissues is highly effective in activating the genes encoding the nitrate reductase 

enzyme (Li et al., 2017). In the light of this information, our study findings suggest that this 

situation provides the optimum leaf potassium content and that this situation may have a 

positive effect on nitrogen metabolism in apricot varieties grafted on rootstocks. 

It is understood from Table 3 that the selected rootstocks do not have a statistically significant 

difference in leaf Ca contents among themselves. It is understood that the interaction of varieties 

and rootstocks is quite effective in leaf Ca content. High Ca contents were found especially in 

combinations with Mikado and Mogador apricots. It can be said that the distribution varies 

between 1.46 and 1.87% and combinations with a content of 1.60% and above can be 

considered promising. It was revealed in the study that 6 rootstock- scion combinations were 

sufficient level of Ca content. Mestre et al. (2017) in their study on rootstocks of different 

species found Ca contents between 1.61-2.06%. Milosevic et al. (2014) reported that Ca 

concentrations varied between 1.67% and 1.88% in a similar study. When the results are 

compared it is seen that the results obtained from both studies are remarkably consistent with 

the results we found. From these results it can be said that the prunus rootstock species which 

are the subject of the study convey the Ca element to apricot varieties at a very good level. 

Leaf Mg contents showed a high variation in rootstock species and ranged between 0.53% and 

0.63%. Leaf Mg content was higher (0.63%) in apricot cultivars grafted on P.persica rootstocks 

it was followed by the control rootstock with 0.60% .It is understood that grafted with Mikado 

and Mogador apricots have high Mg content in rootstock scion combinations. The average leaf 

Mg contents ranged between 0.51% and 0.66% and it was determined that the combinations of 

Mogador/Control, Flopria/P.persica and Mogador/P.persica were 0.66%, 0.63% and 0.63% 

respectively. It was understood that the results obtained from the study in which leaf Mg 

contents compatible with the literature. These values, Milosevic et al. (2014) is similar to their 

work, Shahkoomahally and Chaparro, (2020); Jimenes et al., (2018); Mestre et al. (2017) did 

not have much difference with the results obtained. 

It is not possible for the results of our study to be compatible with all literatures. Because plant, 

soil, climate and other ecological conditions affect rootstocks in the uptake of plant nutrients. 

This is already the most important part of rootstock breeding studies. It has been reported that  
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plant leaf components show significant changes according to rootstocks in some studies 

(Jimenez et al., 2018; Yahmed et al., 2020). Different rootstocks transmit nutrients at different 

rates even if they are of the same species and largely related to the diameter of the xylem 

vascular bundles of rootstocks (Tombesi et al., 2011) and the ion uptake of root morphology 

and physiology (Nawaz et al., 2011; Mestre et al., 2015). Likewise Marschner (2012) reported 

that the structure of the root system surface area and cation exchange capacity are important 

features in the uptake of nutrients from the soil. In this sense, the use of the right rootstock and 

the efficiency of fertilization in modern fruit growing are very important in terms of yield 

(Savvas et al., 2009). 

 

Table 4. Leaf Mg and Na contents of selected apricot cultivars grafted on control rootstocks. 

Application Mg Na 

Variety   

    Mikado 0.59 a 0.008 a 

    Mogador 0.58 a 0.008 a 

    Flopria 0.56 b 0.007 a 

    Prob > F <0.0048 <9549 

Rootstock   

    P.cerasifera 0.54 c 0.007 ab 

    P.domestica 0.53 c 0.006 b 

    P.persica 0.63 a 0.006 b 

   Myrobolan 29C 0.60 b 0.012 a 

    Prob > F <0.0001 <0.0605 

Variety*Rootstock   

    Mikado/P.cerasifera 0.58 cd 0.007 a 

    Mikado/P.domestica 0.55 de 0.006 a 

    Mikado/P.persica 0.61 bc 0.006 a 

    Mikado/Myrobolan 29C 0.60 bc 0.011 a 

    Mogador/P.cerasifera 0.51 f 0.008 a 

    Mogador/P.domestica 0.53 ef 0.006 a 

    Mogador/P.persica 0.63 ab 0.006 a 

    Mogador/ Myrobolan 29C 0.66 a 0.013 a 

    Flopria/P.cerasifera 0.54 ef 0.007 a 

    Flopria/P.domestica 0.52 ef 0.006 a 

    Flopria/P.persica 0.63 ab 0.006 a 

    Flopria/ Myrobolan 29C 0.55 e 0.010 a 

    Prob > F <0.0001 <0.9990 

 

The highest leaf Na content of control and P.cerasifera rootstocks was found no difference was 

found between rootstock species in terms of this plant nutrient. Likewise, there was no 

difference in the Na content of apricot cultivars. It was found that the average leaf Na contents   
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of rootstock scion combinations ranged between 0.006% and 0.013%, and statistically all 

combinations were in the same group. However, it is understood from Table 4 that the  

combinations of control rootstock with all apricot cultivars have higher Na contents (between 

0.010-0.013%). 

 

RESULTS 

Three important Prunus species rootstocks which are the most subject of rootstock breeding 

studies were grafted on apricot varieties which have been intensively cultivated recently and 

the plant nutrient contents of these varieties were examined. The obtained values were 

compared with the reference values of the current literature and apricot leaf nutrient content. It 

was revealed that the selected rootstocks interacted significantly with the cultivars and were 

successful in transmitting plant nutrients to the mentioned apricot cultivars. According to these 

results which are thought to guide the breeding of rootstocks on the basis of species it has been 

revealed that P.cerasifera rootstocks transmit plant nutrients better other rootstocks. On the 

other hand P.domestica rootstocks were in the lowest in the ranking in this study. Although 

they generally provided plant nutrient content in accordance with the reference values. It was 

determined that the leaf nutrient content of Mikado apricot cultivar was higher than the other 

two cultivars in the new generation apricot cultivars used in the study. Mikado apricot variety 

was seen to produce more effective combinations with all rootstocks in rootstock-scion 

combinations. All of the selected rootstocks showed very promising results in comparison with 

the control rootstock. It is thought that the results obtained from this study will contribute to the 

rootstock breeding studies for stone fruit varieties. 
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ÖZET 

Anaç seçimi, meyve yetiştiriciliğinde en önemli materyallerden biridir. Dünyada antepfıstığı 

üretiminde önemli bir yere sahip olan ve en fazla üretimi yapılan ülkeler olan ABD, Turkiye ve 

İranda Pistacia ve bazı melez türlerin anaçlık özellikleri araştırılmış ancak bunlardan bazıları 

anaç olarak değerlendirildiği görülmüştür. Söz konusu elde edilen anaçların dünyada farklı 

bölgelere uyumları ve etkileri hala belirsizliğini korumaktadır. Antepfıstığında en yaygın 

kullanılan anaçlar P. vera, P. khinjuk, P. Terebinthus, P. atlantica ile P. mutica olup son yıllarda 

‘Badami-Riz’’ ve Ghazvini’ (İran) ve Pioneer Gol I-II, UCB 1 (ABD) melez anaçlar 

kullanılmaya başlanmış ve bu anaçlar üzerine farklı ülkelerde gelişme ve meyve üzerine etkileri 

ile ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. Elde edilen bilgilere göre anaçların antepfıstığında 

gelişme ve büyüme kuvveti üzerin etki ettiği ancak meyve kalite parametrelerine etkisi konusu 

hala tartışmalıdır. Bu amaçla özellikle tüm dünyadaki antepfıstığı yetiştiriciliğinde farklı 

bölgelere uyum sağlayacak özellikte ve meyve kalite parametrelerine etki edebilecek anaçların 

henüz bulunmadığı yönündedir.  

 

Anahtar kelimeler: Antepfıstığı, Anaç, Melez Anaçlar, Islah 
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THE IMPORTANCE OF ROOTSTOCKS IN THE DEVELOPMENT OF PISTACHIO 

TREES AND FRUIT QUALITY PARAMETERS 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Rootstock selection is one of the most important material in fruit growing. Rootstock 

characteristics of Pistacia and some hybrid species were investigated in the USA, Turkey and 

Iran, which have an important place in pistachio production in the world and are the countries 

with the highest production, but some of them were considered as rootstock. Adaptation and 

effects of these rootstocks to different regions of the world still remain unclear. The most 

commonly used rootstocks for pistachio are P. vera, P. khinjuk, P. Terebinthus, P. atlantica 

and P. mutica. In recent years, 'Badami-Riz' and Ghazvini' (Iran) and Pioneer Gol I-II, UCB 1 

(USA) ) hybrid rootstocks have been used and studies on the effects of these rootstocks on 

development and fruit in different countries are still continuing. According to the information 

obtained, it is still controversial that rootstocks affect the development and growth strength of 

pistachio, but its effect on fruit quality parameters. For this purpose, especially in pistachio 

cultivation all over the world, there are no rootstocks that can adapt to different regions and that 

can affect fruit quality parameters. 

 

Keywords: Pistachio, Rootstock, Hybrid Rootstocks, Breeding 
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1. GİRİŞ 

Antepfıstığı bahçe bitkilerinde sert kabuklu meyve grubunun en önemli meyvesinden biridir. 

Dünyada, özellikle besin içerikleri ve ekonomik getirilerinin yüksek olmasından dolayı hem 

üretim hem de tüketim de önemli ölçüde artış göstermektedir. Dünyada antepfıstığı üretimi son 

10 yılda periyodisite olmasına rağmen önemli artış sergilemiştir.  2020 yılı Dünya antepfıstığı 

üretimi 1,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya antepfıstığında bir önceki yıla göre 

üretiminde %25 oranında artış meydana geldiği ve bu üretimde ABD 474 bin ton ile ilk sırada 

yer almaktadır. ABD’yi, 296 bin ton ile Türkiye, 190 bin ton ile İran, 80 bin ton ile Çin ve 69 

bin ton ile Suriye takip etmektedir. Türkiye dünya Antepfıstığı üretiminin %9’unu 

karşılamaktadır. Türkiye 2020 yılında, 3,8 milyon dekar alanda,  296 bin ton Antepfıstığı 

üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi önemli bir yere sahiptir. 

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, Şanlıurfa 125 bin ton üretimle Türkiye üretiminin %42’sini 

gerçekleştirmiştir. Bu üretimi, Gaziantep 101 bin tonluk üretim ile ikinci sırada, 26 bin tonluk 

üretim ile Siirt üçüncü sırada takip etmiştir. Bu nedenlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

üreticiler antepfıstığını alternatifsiz tarımsal faaliyet olarak görülmektedir Dünyada antepfıstığı 

üretimi, gelişen yeni teknolojiler ve teknik bilgiler sonucunda daha yüksek üretim ve üretim 

talebinin bir sonucu olarak hızla arttığı görülmektedir. Özellikle gıda endüstrisinde dengeli ve 

sağlıklı beslenmede ve çeşitli hastalıkların önlenmesinde daha kaliteli ve verimli antepfıstığı 

meyvelerin elde etmek için birçok araştırma çalışması yapılmış ve halen yapılmaya devam 

edilmektedir. 

Meyve ağaçlarının çoğaltılmasında, anaçlar en az 2000 yıldır kullanıldığı bilinmektedir.  

Önceki yıllarda anaçlar özellikle yerel yabani türlerden elde edilen tohumlardan üretimi 

gerçekleştiği bilinmektedir. Meyvecilikte Anaç kullanımı, basit bir çoğaltma metodu olmanın 

yanı sıra, ağaç gelişimini kontrol altında tutmak, gençlik kısırlığı süresinin azaltılması (4- 7 yıl), 

büyüme kuvvetini kontrol, erken ürün alma, meyve kalitesi ve verimin iyileştirilmesi, farklı 

stres koşullarına dayanım, hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi pek çok nedenlerle, anaçların 

kullanımı yer almaktadır. Meyvecilikte kullanılan anaçlar tohum ve klon anaçlarından üretimi 

yapılmaktadır. Bu nedenle Uygun anacın kullanılmaması geriye dönük hataların oluşmamasına, 

kaynakların heba olmamasına, ürün arzında sorunlar yaşanmamasını sağlayacaktır. Bu 

nedenlerle özellikle meyvecilikte uzun vadeli verimlilik ve karlılık için anaç seçimi daha önemli 

hale gelmektedir. Gelişen tarım teknikleri ile beraber son zamanlarda, çeşidin hastalık ve 

zararlılara hassasiyetini, değişik iklim koşullarına uyumunu, verim ve meyve kalitesi ile  
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büyüme gücünü etkileyebilen üstün tipler anaç olarak seçilmekte ve klonal olarak 

çoğaltılmaktadır (Onay ve ark., 2015).  

Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak değişen iklim ve toprak koşullarına  adaptasyonu 

yüksek, üzerine aşılanan çeşitle uyuşması iyi, farklı  hastalık ve zararlılara dayanıklı, çoğaltımı 

kolay, büyüme kuvvetini ve taç gelişimi kontrol sağlayan, meyve verimi ve kalitesini arttıran, 

anaç ıslah çalışmalarıyla elde edilmesi konusunda yapılan çalışmalar giderek önem kazanmış 

ve özellikle elma, armut, erik, kayısı, badem, kiraz, zeytin, antepfıstığı ve vişnede klon anacı 

kullanımı, buna bağlı olarak anaç üretimi ve ıslahıyla ilgili birçok çalışma halen devam ettiği 

görülmektedir  (Gülcan, 1991; Yılmaz, 1994; Baş ve Paydaş, 1998 ; Bielecki ve ark., 2000; 

Cinelli ve Loreti, 2004; Dichio ve ark., 2004; Zarrouk ve ark., 2005; Jiménez ve ark., 2007; 

Kankaya ve ark., 2001). 

Dünyada Pistacia türleri genel olarak kuzey yarımkürede bulunmaktadır. Türkiye, Yunanistan, 

İtalya, Güney Fransa, Kuzey Afrika, İspanya, Pakistan, İran, Suriye ve Kıbrıs gibi ülkeler bu 

yarımkürede bulunmakta ve antepfıstığı yetiştiriciliği için en uygun iklim kuşağı üzerinde yer 

almaktadır. Türkiye Pistacia cinsinin önemli gen merkezi konumundadır. Anadolu’da bu türler 

bol miktarda bulunmaktadır. Antepfıstığı, kurak ve yarı kurak bölgeleri için önemli meyve 

türlerinden biridir. (Zohary, 1952; Ayfer, 1990; Açar, 1997; Ak ve ark., 1999; Tekin ve ark., 

2001: Al-Saghir ve ark., 2012; Tous ve Ferguson, 1996). Ülkemizde antepfıstığına anaç olarak 

kullanılan P. vera, P. khinjuk, P. Terebinthus, P. atlantica ile P. mutica’dır.  Bu anaçların en 

fazla kullanılan melengiçler (P. terebinthus L.)’ dir. Melengiçleri buttum (P. khinjuk Stock.) ve 

Atlantik sakızı (P. atlantica Desf.) izlemektedir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun birçok 

bölgesinde buttum; Akdeniz Bölgesinde, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde Atlantik sakızı (P. 

atlantica), yaygın olarak kullanılmaktadır (Bilgen, 1968 ve 1973; Kaşka ve Bilgen, 1988; Onay 

ve ark., 2016). Buradan anlaşılacağı üzere Antepfıstığı yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar, 

bölgelere göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir 

Antepfıstığında gençlik kısırlığı süresinin uzun olması, çoğaltılması ve fidan üretiminde hala 

önemli problemler vardır.  Antepfıstığı, vejatatif yöntemlerle, çelik, daldırma, doku kültüründe 

pratikte çoğaltılması olmamasından dolayı, aşıyla çoğaltılabilmektedir. Bu nedenle diğer 

meyve türlerinde olduğu gibi antepfıstığında anaç kullanımı önem kazanmaktadır. Antepfıstığı 

yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar genellikle tohumdan elde edilen çöğür anaçlarıdır. Ancak 

Antepfıstığı üretimi için kullanılan fidanları tohum ile çoğaltıldığında heterezigot olmasından 

dolayı gelişen fidanların gelişimine etki etmekte ve tohumlarda gelişen fidanlarda erkek ve dişi 

olma olasılığı vardır. (Onay ve ark., 2012). Dünya antepfıstığı ağaçlarında anaç çalışmaları çok  
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az ve sınırlıdır. Tohumlar klon anaçları kadar genetik olarak tek tip olmadığı ancak derin kök 

sistemi ve abiyotik streslere tolerans gibi avantajlara sahip olması bakımından önemlidir. 

Ancak tohum yüksek heterozigotluğa sahip olması önemli bir dezavantaj olmuştur.  

Son yıllarda Batı ülkeleri (ABD), antepfıstığı anaç ıslahı konusunda çok önceleri başlattıkları 

çalışmalar sonucunda farklı özelliklere sahip anaçlar geliştirmişlerdir. Çok sayıda anaç ıslah 

programları ile gençlik kısırlığı, düşük verim, düşük kalitesi, zayıf toprak, iklim değişikliği, 

kuraklık ve tuz stresi, hastalıklar-zararlılar ve aşı uyuşmazlığı gibi antepfıstığında önemli 

sorunları baş etmek için klonal anaçları tanıtmaya ve kullanmaya başlamışlardır. Ülkemizde ise 

anaç ıslah programlarına geç kalınmakla birlikte bu çalışmalar birçok araştırmacı tarafından 

başlatılmıştır. Ancak, hala tescilli olan yurtdışı menşeli farklı anaçları kullanılmaktadır. Bu 

durum özellikle ithalatı ve dışa bağımlığı sebep olarak özellikle Ülkemiz ekonomik bakımından 

döviz kaybına sebep olmaktadır. Ülkemiz birçok türde olduğu gibi genetik kaynaklar 

bakımından oldukça şanslı ve zengin bir tür olan antepfıstığında anaç ıslahı araştırmaları 

başarıyla kullanılabilecek durumdadır. Bu sebeple, Türkiye’de antepfıstığında anaç ıslahı ile 

ilgili çalışmalara hız verilmesi durumunda anaç konusunda dışa bağımlılık azalacağı gibi 

ülkemiz ekolojik koşullarında yetişebilecek anaçların kullanımında da artış olacağı hiç 

tartışılmaz bir gerçektir.  Dünyada farklı ülkelerdeki araştırıcılar, antepfıstığında kullanılan 

anaçların verim ve meyve kalitesi ile karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmaya devam 

etmektedirler. Ülkemizde klon anaçları üzerine aşılı antepfıstığı bahçeleri oluşturulmasına 

yönelik uygulamalar yeni başlamıştır. 

Antepfıstığı için anaç ıslahındaki son gelişmeler göz önüne alındığında, bu derlemede bu anaç 

türlerinin özellikleri ve etkilerine odaklanılacaktır. Anaçlarının farklı yönleriyle ilgili 

çalışmaları sunmak ve bu alanda gelecekteki araştırmaları hızlandırmak için bilgi vermektir. 

 

2. ANACIN VE ÇEŞİT ÜZERİNE ETKİLERİ 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaçlar çeşit üzerine, şekline, büyüklüğüne, erken meyve verimi 

ve kalitesi, farklı biyotik ve abiyotik stres faktörlere, farklı ekolojik koşulları uyumları, hastalık 

ve zararlılara karşı dayanıklılık gibi etkiler gösterir. 

2.1. Gelişme ve büyüme üzerine 

Antepfıstığı ağaçlarının gelişme ve büyümesi üzerine anaçların etkisi ile ilgili çok sayıda 

araştırma mevcuttur (Crane and Forde, 1976; Crane and Iwakiri, 1986; Ashworth, 1985; Walker 

et al., 1987). Antepfıstığı üzerine çalışma yapan araştırmacılar ve yetiştiriciler güçlü anaçlar 

istiyorlar.  Anacın-çeşide; çeşidin anaca etkisi vardır. Eğer kuvvetli bir çeşit zayıf bir anaç  

1421



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

üzerine aşılanırsa anacın büyümesinin, aşılanmamış duruma göre hızlanacağı ve anacın daha 

fazla büyüyeceği  belirtilmektedir (Kaşka ve ark., 1974; Özçağıran, 1974). Ülkemizde, 

Pistachia vera en çok kullanılan anaç olup gelişmesi zayıftır. P. vera fidanları diğer anaçlara 

göre daha güçlü ve homojen olurken P. terebinthus ise zayıf gelişme göstermiştir. Turker ve 

Ak, 2010). Caruso et al. [12] bir fide (P. terebinthus) ve sekiz klonal (P. atlantica ve P. 

integerrima) fıstık anaçlarını değerlendirmişler ve anacın, kalem ve fındık veriminin büyüme 

hızı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. P. integerrima ve P. atlantica 

klonları, yüksek ila orta kuvvetli anaçlardır. Caruso ve ark., (2013) yılında yaptıkları çalışmada, 

P. terebinthus ve klonal (P. atlantica ve P. integerrima) anaclarının, kalem ve meyve veriminin 

büyüme hızı üzerinde etkili olurken P. integerrima ve P. atlantica klonlarının yüksek ila orta 

kuvvetli etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Barone ve ark., (1997) de P. integerrima, P. 

terebinthus veya P. atlantica klon anaçlarında yaptıkları çalışmada, bu anaçlar üzerine 

“Bianca”, çeşidi aşılama sonucunda  P. integerrima  anacının P. terebinthus veya P. atlantica 

klon anaçlarına iyi gelişme gösterdiğini belirlemişlerdir. Ayrıca araştırıcılar gövde kesit 

alanlarının P. integerrima üzerinde P. terebinthus anaçlarından üç kat daha yüksek bir gelişme 

gösterdiğini bulmuşlardır. Arpacı ve ark. (1999), sulu koşullarda değişik Pistacia türlerinin 

gövde gelişimi P. vera, P. khinjuk, P. atlantica ve P. terebinthus türlerinin yoz ve çöğürlerininin 

Siirt çeşidi üzerine etkisini incelemişledir. Ağaçlarda en iyi anaç çap büyümesi P. atlantica 

türünde, en zayıf büyüme ise P. terebinthus türünde olmuş, öteki türler bu iki grubun arasında 

yer almıştır. En iyi aşı üstü büyümesi P. terebinthus türünde, en zayıf büyüme ise P. vera 

türünde görülmüştür. Kullanılan türler arasında gövde gelişimi bakımından P. atlantica önemli 

etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Ak ve Turker, (2006), P. vera, P. khinjuk ve P. atlantica üzerine 

aşılanan “Kırmızı” ve “Siirt” çeşitlerinin vejetatif büyüme gösterdiğini ve P. atlantica ve P. 

khinjuk'un gövde çapları daha büyük olduğunu bildirmişlerdir. Rahemi ve Tavallali, (2007), 

'Badami' (P. vera), 'Sarakhs' (yabani P. vera) ve 'Beneh' (P. mutica) büyüme, üzerine aşılanan 

'Ohadi', 'Kalleh- Ghouchi' ve 'Ahmad-Aghaei' çeşitleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. 

Araştırıcılar 'Badami' anaçlarının büyüme ve gelişmede daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. 

P. integerrima, günümüzde antepfıstığında yaygın olarak kullanılan en kuvvetli anaçtır, ancak 

bu anacın özellikle soğuklara dayanımı çok olduğu için daha çok diğer anaçlar ile yer 

değiştirildiği görülmektedir (Ferguson ve ark., 2016; Vahdati  ve ark., 2021). Ülkemizde klon 

anaçları ile çalışmalar henüz yeni başlamıştır.   
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2.2.  Meyve Verimi ve Kalite Kriterleri Üzerine Anaçların Etkisi 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaçlar meyve verimini artırmak için önemli etkileri vardır. Ak 

ve Türker (2006), P. vera, P. khinjuk ve P. atlantica üzerine aşılanan “Kırmızı” ve “Siirt” 

çeşitlerinin farklı tomurcuklanma, çiçeklenme zamanı ve vejetatif büyüme gösterdiğini 

bildirmiştir. P. vera daha erken çiçek açtığını belirtmiştir. Ferguson ve ark., (2002) yılında 

Kaliforniya'da P. vera cv. 'Kerman', P. atlantica, P. integerrima ve P. atlantica X P. integerrima  

melezi UCB I ve PG II anaçlarının meyve verimine etkilerini araştırmışlardır. Araştırıcıların 

sonuçlarına göre,  UCB 1 anaçlarındaki fıstık ağaçları, P. atlantica'daki ağaçlardan %45.3, P. 

integerrima'daki ağaçlardan %19,1 ve PG II' de üzerine yetiştirilen ağaçlardan %15.1 daha fazla 

verim elde edildiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca araştırıcılara göre, Antepfıstığında verim 

bileşenlerinin (ağaç başına verim, kümülatif verim ağaç başı meyve tutumu ve meyve boyutu) 

değerlerinde ise, UCB1 fide anacı üzerindeki ağaçların daha büyük ağaçlar nedeniyle daha fazla 

verime sahip olduğunu, bunun da ağaç başına daha yüksek verime ulaşıldığını bildirmişlerdir.  

Caruso ve ark., (2014). P. atlantica klonları 1, 3, 5 ve 8 and P. integerrima klonları 2, 4, 5 and 

6 Anaç üzerine aşılı "Bianca" çeşidinde yaptıkları çalışmada, anaçların verimi önemli ölçüde 

etkilediğini, ancak meyve ağırlığını ve iç meyve oranın etkisi olmadığını. En yüksek verimin 

ise I-4 ve A-3 ve A-5 ile gözlenirken, en düşük I-6 ve I-2 ve A-8 klon anaçlarından elde 

ettiklerini belirlemişlerdir. Rahemi ve Tavallali, (2007) Badami’ (Pistacia vera L.), ‘Sarakhs’ 

(wild P. vera) and ‘Beneh’ (P. mutica F. & M.) anaçları üzerine aşılanan ‘Owhadi’, ‘Kalleh-

ghuochi’ and ‘Ahmad-aghaie’ çeşitlerinde yaptıkları çalışmada, en yüksek verim ve kümülatifi 

verimi ‘Badami’ anacından elde edildiğini tespit etmişlerdir. Bilindiği üzere meyvecilikte kalite 

parametreleri tüketici tercihlerinin en belirleyici özellikleridir. Meyve kalitesine birçok 

parametrelere etki ettiğinden anacın meyve kalitesine etkisinin belirlemek oldukça güç ve 

zordur. Anaçlar, özellikle bitkiler için birçok fizyolojik aşamada (su ve besin maddesi alımı 

üzerine, fotosentezde ve biyokimyasal bileşiklere) üzerindeki etkilerinde dolayı aslında meyve 

kalitesini etkileyebilir, ancak antepfıstığında bu konu ile ilgili kapsamlı bir çalışma olmamakla 

beraber çok az çalışma mevcuttur. Antepfıstığında meyve kalite parametrelerinde meyve 

boyutu, meyve ağırlığı, çıtlama yüzdesi ve iç meyve randımanı en önemli kriterlerdir 

(Carbonell-Barrachina ve ar., 2015; Sheikhi ve ark., 2019; Vahdati  ve ark., 2021).  Ancak 

Ferguson ve ark., (2016) yaptıkları çalışmada anaçların meyve kalite parametreleri üzerine çok 

az etkisi olabileceğini, asıl çeşidin etkili olduğunu bu nedenle çeşit ıslah çalışmalarının 

yapılması gerekliliğini belirtmiştir. uzun süreli fıstık tarla denemeleri, anaçların fındık 

özellikleri üzerinde çok az etkisi olduğunu bulmuştur ve kalite iyileştirmesinin esas olarak filiz  
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çeşidi ıslahından geldiğini öne sürmektedir  Atlı ve ark., (2003), Pistacia vera, P. atlantica ve 

P. khinjuk anaçlarını üzerine aşılı ‘Siirt’, ‘Halebi’, ‘Kırmızı’, ‘Uzun’ ve ‘Ohadi’ çeşitlerin bazı 

meyve özellikleri (meyve verimi, çıtlama oranı, meyve büyüklükleri) araştırmışlardır. En fazla 

verimi P. khinjuk üzerine aşılı Siirt çeşidinden elde ederken bunu P.vera’nın takip ettiğini 

bulmuşlardır. Aynı araştırıcılar meyve büyüklükleri bakımından ise P. khinjuk aşılı çeşitlerde 

iri meyveler elde ettikleri bulurken P.vera üzerine aşılı çeşitlerde daha küçük meyveler 

oluştuğunu tespit etmişlerdir. Meyve çıtlama oranları bakımından ise en fazla P.vera üzerine 

aşılı çeşitlerde tespit etmiş bu anacı P. khinjuk, En az ise P. atlantica olduğunu tespit etmiştir. 

Türker ve Ak (2010), Pistacia vera, P. Khinjuk, P. atlantica üzerine aşılı ‘’Siirt’’ and ‘’Ohadi’’ 

çeşitlerde çıtlama oranları ve randıman araştırmışlar. Araştırıcılara göre, En fazla verimi P. 

atlantica üzerine aşılı Siirt çeşidinden elde ederken bunu P.vera’nın takip ettiğini bulmuşlardır. 

Meyve çıtlama oranları bakımından ise en fazla P. atlantica üzerine aşılı çeşitlerde tespit etmiş 

bu anacı P. khinjuk, En az ise P. vera olduğunu tespit etmiştir. Ferguson ve ark, (2016), P. 

atlantica, P. integerrima ve P. terebinthus üzerine aşılı 'Kerman' çeşidinde meyve kalite 

parametrelerinin anaçtan önemli ölçüde etkilendiğini bulmuştur.  

   

3. SONUÇ  

Dünyada ve Ülkemizde farklı antepfıstığı anaçları doğal olarak bulunmakta olup Pistacia 

türünün anaçlık karakterleri birçok çalışmalarda değerlendirildiği görülmektedir. Dünyada ( 

özellikle ABD ve İran) birçok ıslah çalışmaları ve programları sonucunda birçok özelliklere 

sahip melez anaçlar belirlenmiştir.  Ülkemizde ise hala çalışmalar devam etmektedir. Söz 

konusu bu anaçlar Dünyanın değişik bölgelere uyum sağladığı ve o bölgelerde 

yaygınlaşmaktadır. Ancak farklı özelliklere sahip bu anaçların diğer bölgelere uyması henüz 

tam anlamıyla yaygınlaşmamıştır. Son yıllarda ‘Badami’, ‘Sarakhs’ (İran); Bugün Amerika da 

antepfıstığı yetiştiriciliğinde PG II, UCB II anaçları yaygın kullanılmaktadır.  Buradan 

anlaşılacağa üzere anaçlar antepfıstığı yetiştiriciliğinde hala önemli bir sorundur. Bu nedenle 

Dünyanın antepfıstığı üretiminde söz sahibi olan en önemli ülkelerden ABD, Türkiye ve İran’da 

kısa ve uzun vadede antepfıstığı üretimi yapılacak bahçelerde bu ıslah çalışmalarından elde 

edilmiş melez anaçların kullanılması için adaptasyon çalışmaları yapılmalı ve bu anaçların 

üretimi yapılmasına hız verilmelidir. Ayrıca geliştirilen bu anaçların farklı sorunlara çözüm 

önerisi getirilmesi için (toprak şartları, aşı durumları) çalışmaların devam etmesi zorunluluktur. 

Bu sayede bu anaçların farklı bölgelere uyumu ve kullanımı yaygınlaşabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, EPS polimer köpüğünün çekme mekanik özelliğini geliştirmektir. Bu 

yüzden ağırlıkça %1, %3 ve %5 oranlarında EP ilave edilerek kesikli reaktörde süspansiyon 

polimerizasyonu yöntemi ile EP/EPS nanokompozit köpüğü üretilmiştir. Daha sonra elde edilen 

nanokompozit köpüklere ASTM standartlarına göre çekme testi ve eğme testi, Zwick/Roell 

Z010 Universal test cihazı kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre EP/EPS 

nanokompozit köpüklerin çekme mukavemetinde azalma; akma dayanımında artma, çekme 

mukavemetinde ise azalma olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Genleşmiş perlit, Genleşmiş polistiren, Çekme testi, Eğme testi 
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1.GİRİŞ 

Bugün hem dünyada hem de ülkemizde enerji tüketimi nüfus artışına paralel olarak her geçen 

gün hızla artmaktadır. Bu sebeple mevcut enerji kaynakları hızla tükenmekte ve yeni enerji 

kaynakları arayışına neden olmaktadır. Enerji kaybının önüne geçmek için 1970’lerde binalarda 

ısı izolasyonuna başlanmış, 1990’larda hız kazanmış ve günümüzde kentsel dönüşüm nedeni 

ile hızla devam etmektedir.  

Günümüzde, ısı izolasyonu için cam yünü, taş yünü, EPS, XPS, poliüretan köpük, cam köpüğü, 

polietilen köpük, poliizosiyanat köpük, polivinilklorür köpük gibi polimer köpükler, mantar 

levhalar, gibi yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Bunlardan, hem ekonomik olması hem de 

üstün özelliklere sahip olması nedeni ile hem dünyada hem ülkemizde en çok tercih edilen ısı 

yalıtım malzemesi EPS’dir. Sert bir köpük olan EPS stiren monomerin polimerizasyonuyla elde 

edilen boncuklu yapıda bir köpüktür. EPS’nin üstün ısı yalıtım özellikleri çok sayıdaki 

taneciklerinin bünyesinde bulundurduğu durgun hava sayesindedir. EPS’nin %98’i durgun 

hava; %2’si PS dir. 1m
3
 EPS’de 3-6 milyar küçük gözenek mevcuttur. Yapısında bulunan bütün 

kapalı gözenekler durgun hava ile doludur [1].  

EPS, ilk olarak 1950’li yıllarda Almanya’da BASF firması tarafından gelişmiş olup “styropor” 

ismi ile kısa sürede tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. 1960’ların başından itibaren 

ülkemizde de üretilmeye başlanan köpük kalınlığının azalmaması, ısı iletkenliğininin zamanla 

artmaması, mekanik özelliklerinin zamanla değişmemesi, binanın ağırlığına etki etmemesi, 

yüksek ısı yalıtımı sağlaması, kırılgan olmaması, mikroorganizmalar için bir besin maddesi 

olmaması ve bu nedenle çürümez, küflenmez ve kokmaz olması,  %100 geri dönüşüm olan bir 

malzeme olması, atmosfer ve ozon tabakasına zarar vermemesi bu yüzden iklim değişikliğine 

sebep olmaması ve çevre dostu olması gibi üstün özelliklere sahip olması ve ekonomik olması 

nedeniyle kullanımı hızla yayılmıştır. EPS boncukları beyaz, gri ve siyah renktedirler [2]. 

EPS’nin mekanik özelliklerini, ısı yalıtımı özelliği, termal özelliği vb. özelliklerini geliştirmek 

çeşitli inorganik nanopartiküller kullanılarak inorganik partikül takviyeli EPS kompozit 

polimer kompozit köpükler üretilmiştir. Bu inoganik nanopartiküllerden biri de perlittir. Perlit 

(P), içinde belli oranda su içeren, volkanik bir camdır. Yapısında Si2O3, Al2O3, K2O, CaO, 

Fe2O3, MgO, MnO2 ve SO3 bulunur. Perlit, 750°C-1200 °C sıcaklıkları arasında ani olarak 

ısıtıldığında bünyesinde bulunan suyun buharlaşmasıyla genleşerek camsı tanelerden oluşan 

beyaz renkli, hafif ve gözenekli bir yapıya dönüşür. İlk hacminin 20 katına kadar genleşebilir. 

Genleşen bu ürüne “genleşmiş perlit (EP)” denir. EP, ham perlite göre daha aktiftir ve gözenek 

sayısı daha fazladır. Ayrıca, polimer matris içinde daha homojen şekilde dağılır. O yüzden  
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çalışmada ham perlit yerine EP tercih edilmiş ve İzmir Eti Maden’den hazır alınarak 

kullanılmıştır [3-6]. 

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda; Yalçınkaya (2008), in situ polimerizasyon yöntemiyle PS 

matrise kil takviye ederek tabakalar arası uzaklık, kilin matris içinde dağılım kararkteristiği ve 

ısıl dayanımını incelemiş ve kil artışının ısıl dayanımını artırdığını tespit etmiştir [7], Tank ve 

arkadaşları (2007), in situ emülsiyon polimerizasyonu yöntemiyle ZnO’nun PS matris içinde 

dağılımı ve termal kararlılığa etkisini incelemişlerdir.  ZnO arttıkça termal kararlılığın arttığı, 

mükemmel UV koruma  özelliği gösterdiği ve ZnO’nun PS içinde çok iyi dağıldığını 

görmüşlerdir [8], Huang ve arkadaşları (2019), Gelişmiş alev geciktirme özelliğine sahip 

süspansiyon polimerizasyonu yoluyla yüksek oranda dağılmış genleşebilir grafit/polistiren 

kompozit köpüğün hazırlamışlar  ve genleşmiş grafit takviyeli EPS köpüğün yanmazlık 

özelliğinin grafit takviyeli köpüğün yanmazlık özelliğinden 25 kat daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Yaptığımız çalışmada, EPS’nin mekanik özelliklerini geliştirmek için in situ polimerizasyon 

yöntemiyle ağırlıkça %1, %3 ve  %5 oranlarında perlit inorganik nanopartikülü kullanılmış ve 

elde edilen köpüklere ASTM standardına göre çekme ve eğme testi uygulanmıştır. 

 

2. DENEYSEL METOD ve MALZEMELER 

 2.1. Malzemeler  

Su, stiren (C8H8) sigma aldrich (Almanya), sodyumtrifosfat  (Na₃PO4) sigma aldrich 

(Almanya), EP İzmir Eti Maden, benzoilperoksit  (C₁₄H₁₀O₄) Tekkim (Türkiye) 

2.2.Metod 

 Genleşmiş perlit takviyeli EPS üretimi için polimerizasyon tekniği kullanılmıştır. Bunun için 

Şekil.1’de verilen 5 ml’lik bir kesikli reaktöre 600 ml su eklenerek içerisine 600 ml stiren 

monomeri, 0.75 g STP, 0.96 g EP eklenerek 50 oC’de, 450rpm de 15 dak. karıştırıldı. Bu sürenin 

sonunda sıcaklık 80 oC’ye yükseltilerek reaksiyon ortamına benzoilperoksit eklendi ve 

reaksiyon 6 saat karıştırılarak devam etti. Altı saatin sonunda reaksiyon durduruldu EP takviyeli 

PS boncukları elde edildi. Daha sonra reaksiyon ortamına pentan gönderilerek PS boncuklarının 

şişerek EP takviyeli EPS’ye dönüşmesi sağlandı. Bu boncuklara daha sonra sırasıyla ön şişirme, 

yaşlandırma, kalıplama işlemi uygulandı. Kalıplama sonrası elde edilen blok EPS’ler kızgın 

tellerle kesilerek levha haline dönüştürüldü. Elde edilen bu levhalara ASTM standartlarına göre 

çekme ve eğme mekanik testleri uygulandı. 
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Şekil 1.  EPS levha üretim aşamalarını gösteren şema 

 

3.DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1.Çekme ve Eğme Mekanik Testi 

Çekme testi için on ölçümün ortalaması alındı. Çekme testinde, nanokompozit köpüklerin 

çekme mukavemeti, kopma uzaması, akma dayanımı hakkında bilgi elde edildi. Genleşmiş 

perlit takviyeli EPS levhalara çekme testi ASTM D638 standardına, ASTM D790 standardına 

göre üç nokta eğme testi yapılmıştır. Levhalara uygulanan çekme ve eğme test sonuçları 

Çizelge1’de verilmiştir. Çekme testi, bilgisayar kontrollü Zwick/Roell Z010 Universal test 

cihazı ile 0,1-50 mm/dak çekme hızı ve 500 kg çekme kapasitesine sahip ve oda sıcaklığında 

250 kN’luk yük uygulanarak ve çene ilerleme hızı 2 mm/dak olarak uygulandı. Test 

numuneleri, ASTM D638 standardına göre Şekil 2’de verilen şekilde hazırlandı.   

 

 

Şekil 2. ASTM D638 standardına göre çekme numuneleri ölçüleri [10] 

  

Eğme testi için her numuneden 10’ar adet örnek üzerinde eğilme testi yapıldı ve ortalaması 

alındı. Test , Zwick/Roell Z010 Universal test cihazı kullanılarak ASTM D790 satandardına 

göre üç noktalı eğme testi ile yapıldı. Deney numunelerinin boyutları 0,01 mm duyarlıkta 

ölçülerek belirlendi. Deney parçasının yerleştirildiği silindirik mesnetlerin merkezleri 

arasındaki uzaklık 80 mm (Şekil 3) ve deney hızı 2 mm/dakika olacak şekilde ayarlandı. 
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Şekil 3. ASTM D790 standardına göre üç nokta eğme testi düzeneği [11] 

 

Çizelge1. Çekme ve eğme mekanik test sonuçları 

Numune Çekme  

mukavemeti 

(MPa) 

Akma 

Dayanmı 

(MPa) 

Kopma   

uzaması  

(%) 

Eğilme  

Mukavemeti 

(MPa) 

Eğilme  

modülü  

(MPa) 

Saf EPS 0.172±0.02 0.143 3.52±1.6 25.5 4.4 

 

EPS/%1EP                0.173±0.01 0.151 3.57±1.1 24.1 4.7 

 

EPS/%3EP 0.170±0.01 0.154 3.42±0.2 22.5 4.3 

 

EPS/%5EP 0.168±0.02 0.153 3.48±0.1 20.4 4.2 

 

 

Analiz sonuçlarına göre EP/EPS nanokompozit köpüklerin çekme mukavemeti ağırlıkça %1 

EP eklendiğinde %0.57’lük azalma ile 0.173 MPa , ağırlıkça %3 EP eklenmesiy ile %1.17’lik 

azalma ile  0.170 MPa, ağırlıkça %5 EP eklendiğinde %2.3’lük azalma ile 0.168 MPa olmuştur. 

Kopma uzamasında ise ağırlıkça %1 EP eklenmesiyle %0.3’lük azalma ile 3.57, ağırlıkça %5 

EP ilave edildiğinde ise %1.7 oranında azalma ile 3.48 olmuştur. Akma dayanımı ise ağırlıkça 

%1 EP eklenmesiyle %5.29 oranında artma ile 0.151, ağırlıkça %5 EP ilave edildiğinde ise %10 

oranında artma ile 0.153 olmuştur. Çekme test sonuçlarına göre, çekme mukavemetinde 

ağırlıkça %1 EP ilavesiyle %4.8’lük azalma ile 24.1, ağırlıkça %5 EP ilavesiyle %11 azalma 

ile 20.4 olduğu tespit edilmiştir. 
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4.SONUÇ 

Çekme ve eğme mekanik özelliklerinde azalmalar gözlemlenmiştir. Bunun en önemli sebebi ise 

ham perlitin genleştirilerek genleşmiş perlite dönüştürüldükten sonra kullanılmadan önce 

öğütülmesi sırasında perlit kürelerinden bazılarının kırılmasıdır. Bu kırıklar EPS köpüğünün 

tabakaları arasına girerek kesilme ve kopmalara sebep olmuş ve gelişmesi beklenen çekme ve 

eğme mekanik özelliklerinde azalmalar olmuştur. Bir diğer sebebi ise EP’in gözenekli yapıda 

olmasıdır. Gözenekli yapı nedeniyle çekme ve eğme testine maruz kalan malzemeler daha kısa 

sürede ve daha kolay kopmaktadır. Bu nedenler malzemenin herhangi bir mekanik etkiye 

mağruz kaldığında daha kolay hasara uğramasına neden olur. 
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ÖZET 

Hassas tarım uygulamalarının vazgeçilmezi olan sayısal toprak haritalamada makine öğrenimi 

(ML) algoritmalarının benimsenmesi, toprak bilimcilerinin harita üretme geleneğini 

geliştirmektedir. Bazı fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerine ait yüksek kaliteli toprak 

haritalarının düşük maliyetli ve kısa zamanda üretilmesinin yanı sıra mekânsal verilere erişim 

kolaylığı ve bunları analiz etmek için yazılım çözümlerinin geliştirilmesi toprak bilimcileri için 

motivasyon kaynağı olmaktadır. Toprak bilimcileri, toprak özelliklerinin tahmin ve 

sınıflandırmasını çeşitli makine öğrenme algoritmaları kullanarak yerelden küresele, zamansal 

ve mekânsal ölçekte gerçekleştirmektedir. Özellikle iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde 

iklim değişiminden kaynaklanan riski azaltmak ve gıda güvenliğini sağlamak için verilerin 

zamanında, düşük maliyetli ve güvenilir şekilde tahmini önemlidir. Bu nedenle, hem mekânsal 

toprak modelleri için çeşitli programlama dillerinde özelleştirilmiş kütüphanelerin artmasına 

hem de Google Earth Engine gibi bulut tabanlı platformlarda uzaktan algılama ve makine 

öğrenme algoritmalarının entegrasyonuna ve gelişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gelişmeler, 

ürün veriminin mekânsal tahmini için maliyet ve zaman açısından etkin bir yaklaşım 

sunmaktadır. Bu çalışmada ölçülmesi zor, zaman alıcı ve yüksek maliyet gerektiren bazı toprak 

özelliklerinin tahmininde kullanılan uzaktan algılama yöntemleri ve ML algoritmalarının 

birlikte kullanımları ve tahmin modellerinin doğrulukları ile ilgili raporlar derlenmiştir Toprak 

yönetim sistemleri için hazırlanan veri tabanlarında yer alan katyon değişim kapasitesi, hacim 

ağırlığı, toprak nem içeriği, agregat stabilitesi ve toprak organik karbon gibi toprak 

özelliklerinin tahmininde ML algoritmaları kullanılmış ve model performanslarının yüksek 

olduğu rapor edilmiştir. Sonuç olarak, geliştirilen entegre modeller güvenilir, düşük maliyetle 

ve kısa bir zamanda bazı toprak özelliklerinin tahmin edilebileceğini ortaya koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Makine Öğrenmesi, Uzaysal Modelleme, Organik 

Karbon, Katyon Değişim Kapasitesi 
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INTEGRATION OF REMOTE SENSING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

ALGORITHM IN ESTIMATION OF SOME SOIL PROPERTIES 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Adoption of machine learning (ML) algorithms in digital soil mapping, which is indispensable 

for precision agriculture applications, improves the tradition of soil scientists to produce soil 

maps. Preparation of high quality soil maps for some physical and chemical soil properties with 

low cost and short time as well as the ease of access to spatial data and the development of 

software solutions to analyze the variations are a source of motivation for soil scientists. Soil 

scientists estimate and classify soil properties on a local to global, temporal and spatial scale 

using various ML algorithms. Timely, cost-effective and reliable estimation of data is important 

to alleviate the risk of climate change and ensure food security, especially in regions affected 

by climate change. Therefore, specialized libraries in various programming languages for 

spatial soil models should be increased, and remote sensing and machine learning algorithms 

on cloud-based platforms such as the Google Earth Engine should be integrated and developed. 

The aforementioned developments offer a cost- and time-effective approach to spatial 

estimation of crop yield. In this study, reports on the use of remote sensing methods and ML 

algorithms used in the estimation of some soil properties which are difficult to measure, time 

consuming and costly, and the accuracy of estimation models have been compiled. The ML 

algorithms were used to estimate soil properties such as cation exchange capacity, bulk density, 

soil moisture content, aggregate stability and soil organic carbon included in the soil databases 

prepared for soil management systems, and model performances were reported reliable. Finally, 

the developed integrated models revealed that some soil properties can be estimated with high 

reliability, in a low cost and very short period of time.  

 

Keywords: Remote Sensing, Machine Learning, Spatial Modelling, Organic Carbon, Cation 

Exchange Capacity 
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GİRİŞ 

Yapay zekanın, bilimin çeşitli disiplinlerinde uygulama imkânı son yıllarda hızla artmaktadır. 

Toprak bilimi araştırmaları, özellikle pedometri, toprak özelliklerinin mekânsal veya zamansal 

olarak nasıl dağıldığını incelemek için istatistiksel modeller kullanmaktadır (McBratney et al., 

2019). Serbestçe kullanılabilen açık kaynaklı yapay zekâ algoritmaları; uzaktan algılama, arazi 

örneklemesi ve laboratuvar analizleri ile toprak verilerini analiz etmek için makine öğrenme 

tekniklerinin benimsenmesi tekniklerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Toprak biliminde 

makine öğrenme uygulamaları; sayısal toprak haritalama modelleri ve pedotransfer 

fonksiyonları kullanarak toprak özelliklerinin tahminini veya spektral verilerle 

yorumlanmasında kullanılmaktadır. 

Makine öğrenmesi, insanların öğrenme şeklini taklit etmek için veri ve algoritmaların 

kullanımına odaklanan ve doğruluğunu kademeli olarak artıran bir Yapay Zeka ve bilgisayar 

bilim dalıdır (IBM, 2020a). Toprak biliminin makine öğrenmesine ilgisi ise Jordan and Mitchell 

(2015)’in makine öğrenmesini tanımladı şekilde “bilgisayar bilimi ve istatistiğin kesiştiği 

nokta” açıklanmaktadır. Yapay zekâ, bazen makine öğrenmesi teriminin yerine de 

kullanmaktadır. Makine öğrenmesi, yapay zekanın bir alt kümesi olduğundan bu anlaşılabilir 

bir karşılıktır (Şekil 1). Ancak yapay zeka ile ilgili her şey makine öğrenmesi kategorisine 

girmemektedir (Jakhar and Kaur, 2020). Toprak bilimi uygulamaları özelinde bu ayrım 

örneklendiğinde: Keshavarzi et al. (2010)’un sürekli bulanık sınıflandırma ile toprak 

özelliklerine bağlı olarak arazi değerlendirmesi yapay zekanın tipik bir örneğidir. Öte yandan, 

Hengl et al. (2021)’in optik uydu görüntüleri ve yersel ölçümleri kullanarak Afrika kıtasının 

toprak bilgi sistemini ortaya koyması makine öğrenmesinin bir örneğidir. Ensemble makine 

öğrenmesi kıtasal ölçekte 30 m çözünürlükte sayısal toprak haritası üretimine imkân tanımıştır. 

Optik uydu görüntüleri veya insansız hava aracı görüntülerinin istenilen amaca göre işlenmesi 

derin öğrenmenin toprak biliminde uygulama örnekleridir. Örneğin; Yang et al. (2021), toprak 

organik karbonun mekânsal dağılımını modelleyebilmek için iklim, arazi, ana materyal ve bitki 

örtüsü raster veri kaynaklarını Evrişimsel Sinir Ağı ile görüntü işleme kullanarak elde 

etmişlerdir. Örneklerden anlaşılacağı üzere toprak özelliklerinin tahmin ve sınıflandırmasında 

makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları ayrımı gittikçe netleşmektedir. 

Araştırmacılar veri kaynakları ve araştırma amaçlarının yanı sıra algoritmaların üstün ve zayıf 

yönlerini dikkate alarak tercihte bulunmaktadır. Sunulan çalışmanın amacı yapay zekâ 

evreninde yer alan algoritmaların sayısal toprak haritalama ve pedotransfer fonksiyonlarında  
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kullanımının günümüzde geldiği noktayı tartışmak, tahmin performanslarını, avantajlarını ve 

kısıtlarını değerlendirmektir. 

  

 

Şekil 1. Yapay zekâ evrensel kümesinde makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin yeri (Anonim 2022a) 

 

Sayısal Toprak Haritalama Yapay Zekâ Algoritmaları 

Sayısal toprak haritalama literatüründe çok sayıda yapay zekâ algoritması ve varyantı 

kullanılmıştır. Kantitatif haritalama için ağaç tabanlı algoritmalar en popüler olanlardır. İlk 

örneklerinden olan Mertens et al., (2002) toprak profillerinden elde ettikleri ortak değişkenler 

ile sınıflandırma ve regresyon ağaçları kullanarak hidrolik iletkenlik için bölgesel tahminlerde 

bulunmuşlardır. Ancak, bu çalışmalarda kalibrasyon veya optimizasyon kavramları netlik 

kazanmamıştır. Breiman et al., (2017), sınıflandırma ve regresyon ağaçlarının tahmin 

başarısının kalibrasyon kalitesine ve boyutuna duyarlı olduğunu bildirmiş; bu sorunu çözmek 

için, Rastgele Ormanda bagging (bootstrap ve aggregating) prosedürünü tanıtmıştır. Bununla 

birlikte; Rastgele Orman, regresyon amaçları için neredeyse en popüler makine öğrenme 

algoritması olmuştur. Zeraatpisheh et al. (2019), rastgele orman regresyon ağaçlarında 

kalibrasyon (optimizasyon)’a iyi bir örnek teşkil etmiştir. Araştırmacılar toprak organik 

karbonu, kil ve kalsiyum karbonat içeriklerini mekânsal olarak tahmin etmeyi amaçladıkları 

çalışmalarında: regresyon ağaçlarını 10 k-kez ile kalibre etmişlerdir. Belirleme katsayısı ve 

RMSE kalibrasyon öncesinde toprak organik karbon, kalsiyum karbonat ve toprak kil 

içeriğinde sırasıyla 0.33-0.55, 9.96-0.23, 7.86-0.15 iken; kalibrasyon sonrasında 0.14-0.93, 

4.56-0.89, 3.53-0.92 olarak iyileşmiştir. Regresyon amaçlı ağaç tabanlı tahmin modellerinin 

geldiği son nokta ise gradyan artırma destekli modellerdir. Gradyan destekli karar ağaçları,  
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öğrenme sürecindeki ardışık adımlarla bir modelin tahmin değerini optimize etmeye yönelik 

bir makine öğrenme tekniğidir. Karar ağacının her yinelemesi, kayıp fonksiyonunu (öngörülen 

ve tahmin edilen arasındaki farkın ölçüsünü) en aza indirmek amacıyla, hedef değeri tahmin 

etmek için kullanılan girdi değişkenlerinin her birine uygulanan katsayıların, ağırlıkların veya 

önyargıların değerlerinin ayarlanmasını içermektedir. Gradyan, sürecin her adımında yapılan 

artırmalı ayarlamadır; artırma, tahmin doğruluğundaki iyileştirmeyi yeterince optimum bir 

değere yaklaştırma yöntemidir (Anonymous, 2022). Normal gradyan artırmalı ağaç 

modellerinin yanı sıra XGBoost algoritmaları ise, benzerlik skoru ve kazancının en iyi olduğu 

nodlarını kendi belirlemektedir (Dobilas, 2021). Xie et al., (2022), rastgele orman regresyon, 

gradyan destekli karar ağaçları ve XGBoost’a iyi bir örnek teşkil ettiği bildirmişlerdir. Nitekim 

araştırmacılar Çin’deki Ebinur Gölü çevresinde yer alan sulak alanlarda karbon stokunun 

mekânsal dağılımını tahmin etmeyi amaçladığı çalışmada; Sentinel ve Landsat optik uydu 

görüntülerinden elde ettikleri ortak değişkenlerle en başarılı tahmin modeli XGBoost 

(R2=0.804, RMSE=1.771) algoritmasından elde etmişlerdir. Güncel modeller kullanılarak 

yürütülen bu çalışmaların bazı kısıtları mevcuttur. Şöyle ki, model tahmin başarısı açısından 

gradyan destekli karar ağaçları ve XGBoostlar  kuvvetli tahmin olanakları sunsa da uzaktan 

algılama verilerini konvansiyonel yöntemlerle elde etmek zaman alıcı ve emek istemektedir. 

Bu kısıtı aşmak için bulut tabanlı programlama arayüzleri (API) iyi bir alternatif olarak 

görülmektedir. Zira mekânsal dağılım modelleri için en popüler API Google Earth’dır. Zhang 

et al., (2021) yüksek çözünürlüklü ve hassas, toprak organik madde haritasını elde etmek için 

Google Earth API’de rastgele orman regresyon, yapay sinir ağları ve destek vektör regresyon 

modellerini yürütmüşlerdir. Bu çalışmada en dikkat çeken nokta, 2019-2020 yılları arası Nisan-

Mayıs döneminde 1540 Sentinel 2A ve 14 MODIS görüntüsü kullanmış olmalarıdır. Böylelikle, 

uygun uzaktan algılama veri kaynağını kolaylıkla seçerek başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. 

Böylece araştırmacılar fazla işgücü kullanmadan farklı uzaktan algılama görüntüleri ve makine 

öğrenme algoritmalarını kullanarak bu algoritmaların toprak özelliklerinin tahmini üzerindeki 

etkilerini  ortaya koyabilmişlerdir. Yukarıda değinilen makine öğrenme modellerinin yanı sıra 

nispeten az sayıda çalışmada destek vektör makineleri (Guevara et al., 2018), k-en yakın 

komşular (Mansuy et al., 2014) ve genelleştirilmiş hızlandırılmış regresyon (Tziachris et al., 

2019) gibi alternatif algoritmalar da kullanılmıştır.  

Yapay zekâ evreninde derin öğrenme kapsamına girebilecek yöntemler sayısal toprak 

haritalama çalışmalarında kullanılmaktadır. Bunlardan en popüleri yapay sinir ağlarıdır. Yapay 

sinir ağları veya simüle edilmiş sinir ağları olarak da bilinen sinir ağları, makine öğreniminin  
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bir alt kümesidir ve derin öğrenme algoritmalarının merkezinde yer almaktadır. Adları ve 

yapıları, biyolojik nöronların birbirine sinyal gönderme şeklini taklit ederek insan beyninden 

esinlenmiştir (IBM, 2020b). Zamansal ve mekânsal veri hacminin giderek artması ve multi 

spektral uzaktan algılama verilerinin doğasından kaynaklanan zorluklara çözüm bulabilme 

nedenlerinden dolayı son zamanlarda araştırmacıların derin öğrenmeye olan ilgisi önemli bir 

ivme kazanmıştır. Multi spektral veri analizi, daha öncede ifade edildiği gibi, ön işleme ve 

analiz gibi pratik zorluklara sahiptir. Bu durum, uzaktan algılama verilerin analizini ve 

performansını iyileştirmek için yeni analitik stratejiler için sürekli araştırma yapılmasını 

gerektirmiştir. Bu ilerlemelerin merkezinde, geleneksel makine öğreniminden derin öğrenme 

tekniklerine geçiş yer almaktadır. Derin öğrenme, temel olarak parametrelerin ön bilgisine 

dayanan fiziksel modellerin aksine,  yalnızca verilerden öğrenilen özellikleri kullanmaktadır 

(Zhu et al., 2017). Derin öğrenme modelleri, ortak değişkenler ve tahmin hedefi arasındaki 

karmaşık doğrusal olmayan ilişkilerden öğrenme prosedürlerini geliştirebilmektedir.  Bu yapısı 

nedeni ile de derin öğrenme, jeoistatistiksel ve erken dönem makine öğrenme algoritmalarına 

göre üstünlük göstermiştir (Zhang et al., 2019). Derin öğrenme (Şekil 2), giriş verilerini 

çıkışlara dönüştüren ve kademeli olarak daha yüksek seviyeli özellikleri öğrenen çok sayıda 

“gizli” katmana sahip birimler olarak adlandırılan sinir ağlarına dayalı modellerdir 

(Schmidhuber, 2015). Geleneksel sinir ağı, sığ katmanlar (yani bir gizli katman) içerdiğinden 

derin öğrenmeden farklıdır; birden fazla gizli katman içeren bir sinir ağı tipik olarak "derin" 

olarak kabul edilmektedir (Litjens et al., 2017).  

 

 

Şekil 2. Derin öğrenmenin genel yapısı (Anonim 2022b) 
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Sinir ağları, toprak özellikleri tahmininde, uzaktan algılama tabanlı modellerin kullanımına 

tasarlanmasına olanak tanımıştır. Özellikle sığ sinir ağları modellerinin kullanımı büyük ölçüde 

başarılı olsa da, kısmen hesaplama için yüksek işlemci ve hafıza talepleri nedeniyle belirli bir 

süre popüler olamadı (Ma et al., 2019). Bu durum, temel bileşen analizi, destek vektör makinesi 

ve rastgele orman gibi hesaplama açısından verimli diğer jeoistatistiksel ve makine öğrenimi 

modellerine geçişi tetiklemiştir (Mountrakis et al., 2011). DeepLearningKit, Microsoft 

Cognitive Toolkit, Tensorflow ve Keras gibi yeni hesaplama araçlarının ortaya çıkması 

geleneksel sinir ağlarında çoklu gizli katmanların kullanımına imkân tanımıştır (Zhang et al., 

2016). Ayrıca GitHub gibi kod depolayıcıların ortaya çıkmasıyla, farklı araştırmacıların verileri 

merkezi bir veri tabanında konumlayabilmiştir. Böylelikle, Evrişimli Sinir Ağları gibi derin 

öğrenme çerçeveleri yaygınlaşma imkânı bulmuştur (Zhu et al., 2017).  

Toprak özellikleri mekânsal dağılımı için kullanılan geleneksel sinir ağları model örnekleri 

arasında back propagation neural network (geri yayılma sinir ağı), radial basic function ve çok 

katmanlı algılayıcı (multi layer perceptron) bulunmaktadır (Daniel et al., 2003). Klasik yapay 

sinir ağlarından olan geri yayılma sinir ağı,  giriş ve çıkış katmanı arasında tek bir gizli katman 

ile karakterize edilir ve her katmanda birkaç nöron içerebilir. Eğitim verilerini tekrar tekrar 

değerlendirerek tahmin hatasını minimize eder veya eğitilmiş ağ ile tahminlerde bulunarak 

çalışır (Mutanga and Skidmore, 2004). Jaber et al., (2011), Büyük Creek Havzası’nda Earth 

Observing One (EO-1) kullanarak SOC tahmini için geri yayılma sinir ağının iyi bir potansiyeli 

olduğunu göstermiştir. Chen et al., (2018) geri yayılma sinir ağı ile derin öğrenme 

entegrasyonunu önermiştir ve sonuçları geleneksel geri yayılma sinir ağı, ile karşılaştırmıştır. 

Ancak, Yuan et al. (2020) geri yayılma sinir ağı çerçevesinin ağ ağırlıklarına duyarlı olmasının 

ve minimum hata durumuna doğru yavaş yakınsamanın büyük bir dezavantaj olduğunu 

belirtmiştir. 

Çok katmanlı algılayıcı yaklaşımı, ileri beslemeli yapay sinir ağının genel bir örneğidir 

(Falahatkar et al., 2016). Geri yayılma sinir ağı performansını iyileştirme için ortaya çıkmıştır 

(Gupta et al., 2016). Çok katmanlı algılayıcı, tipik olarak girdi, çıktı ve bir ara gizli katman 

içermektedir. Genel olarak, giriş ve çıkış katmanı bir tahmin yapmak için verileri alırken, gizli 

katman model yani ağırlık ve bias değerlerini depolamaya devam eder (Gruszczyński, 2019). 

Çok katmanlı algılayıcı, gizli katmanların ve bunların içindeki nöronların sayısının 

tanımlanmasına izin verdiği için oldukça esnektir (Xu et al., 2019).  

Çok katmanlı algılayıcı tercih eden araştırmaların eğilimi genellikle başka bir modelle entegre 

kullanımdan yana olmuştur. Mishra et al., (2010), çok katmanlı algılayıcı artıklarının ordinary  
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krigingini elde etmiştir. Böylelikle hem tahmin başarısını hem de sadece ortak değişkenler 

kullanılarak elde edilen tahminlerin mekânsal otokorelasyonunu artırmıştır. Tarasov et al., 

(2018), varyasyon katsayısı yüksek olan toprak ağır metallerinin mekânsal dağılım modelini 

gerçekleştirmek için çok katmanlı algılayıcı ve ordinary kriging entegrasyonu uygulamıştır. 

Çok katmanlı algılayıcı ile mekânsal varyasyona sahip yüksek çözünürlüklü ağır metal dağılım 

haritaları elde etmiştir. Sergeev et al., (2019) genelleştirilmiş regresyon sinir ağı ve çok 

katmanlı algılayıcı artıklarını jeoistatistiksel yöntemlerle modelleyerek hibrit bir yaklaşımla 

simulasyon gerçekleştirmiştir. Hibrit yaklaşımın kullanılmasının, temel yapay sinir ağı 

modellerine kıyasla tahmin doğruluğunda bir artış sağlandığı doğrulanmıştır. Kılıç et al., 

(2022), çok katmanlı algılayıcı ve kriging artıklarının entegrasyonunda Sergeev et al., 

(2019)’dan farklı olarak konumsal ham verinin yerine toprak oluşum faktörlerini dikkate alarak 

topografik, edafik ve biyotik ortak değişkenler ile çok katmanlı algılayıcı modeli ve kriging 

artıklarını entegre etmiştir. Çok katmanlı algılayıcı artıklarının uzamsal bağımlığını 

koruduğunu bildirmiştir ve entegrasyon sonucu mekânsal varyasyonun yanı sıra tahmin 

performansında meydana gelen artışı rapor etmiştir. Öte yandan, Chen et al., (2019) dört gizli 

katmanı içerecek şekilde çok katmanlı algılayıcı yaklaşımını genişletmiştir. Çok sayıda katman 

kullanımın eğitim esnasında hesaplama zorlukları nedeniyle kısıtlayıcı olduğunu ve optimal 

model parametrelerinin belirlenmesindeki zorlukları bildirmiştir. Sonuçta, multi layer 

perceptron toprak özelliklerinin tahmininde başarılı olmasına rağmen, eğitim sırasında 

yakınsamakta zorluk çekmektedir ve yakınsamalarını etkileyebilecek ağırlıklara karşı 

toleransları çok zayıftır (Liu et al., 2018). 

Çok katmanlı algılayıcının yukarıda belirtilen dezavantajlarına karşı evrişimsel sinir ağı gibi 

daha derin ve esnek sinir ağı çerçevelerine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Evrişimsel sinir 

ağlarında evrişimsel, havuzlama ve bağlı katman gibi üç ana hiyerarşik yapı ortaktır (Lu et al., 

2017). Evrişimsel sinir ağlarının belki de en avantajlı tarafı, ham verilerden üst düzey 

öznitelikler oluşturma yeteneğidir. Bu özelliğinden faydalanarak, uzun vadeli peyzaj fenolojisi 

ile derin öğrenmenin toprak organik karbon performansını değerlendirmeyi amaçlayan Yang et 

al., (2021): on yıllık MODIS MCD12Q2 fenoloji değişkenlerinin etkinliğini araştırmıştır. Üç 

grup çevresel değişken kullanılarak evrişimsel sinir ağları ile karşılaştırmak için rastgele orman 

regresyon modelini ele almıştır. Sonuçları, çevresel değişkenlere arazi yüzeyi fenolojisi 

değişkenlerinin eklenmesinin, evrişimsel sinir ağ tahmin doğruluğunu (RMSE’yi %5,57 ve 

R2'yi %31,29 oranında) geliştirdiği yönünde olmuştur. Bu sonuç evrişimsel sinir ağının bölgesel 

ölçekte toprak haritalaması için umut verici bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır. Fakat sayısal  
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toprak haritalamada evrişimsel sinir ağları ve uzaktan algılama uygulamalarının bir takım 

zorlukları etkin kullanımı halen engellemektedir. Bunlar: ağı eğitmek için çok sayıda örnek 

gerekmesi, hesaplama süresi, depolama kapasitesi gereksinimi, eksik uzaktan algılama verileri, 

kalibrasyon veri setlerinde var olan farklılıklardan kaynaklı sonuçların doğruluk tutarsızlığı, 

son kullanıcı teknik bilgisi ve yorumlanabilirlik şeklindedir (Kamilaris and Prenafeta-Boldú, 

2018; Odebiri et al., 2020; Vo and Lee, 2018; Zhang et al., 2022).  

Pedotransfer Fonksiyonları 

Daha kolay ölçülebilir toprak özelliklerinden diğer toprak özelliklerinin tahmini, toprak 

biliminin başlangıcından itibaren ilgi odağı olmuştur. En eski tahmin denklemleri yirminci 

yüzyılın başlarına kadar uzanır. Toprak nem özelliklerini ilk kez regresyon yoluyla toprak 

tekstürüyle ilişkilendirilmiştir (Briggs and McLane, 1907; Veihmeyer and Hendrickson, 1927). 

Yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, bu denklemler, yaygın olarak kullanılan toprak 

sınıflandırması ve haritacılık girişimlerine iyice yerleşmiştir (McBratney et al., 2002). Bouma, 

(1989), pedotransfer konseptini sahip olduğumuz toprak verilerini, ihtiyacımız olan ama sahip 

olmadığımız verilere dönüştürmek olarak tanımlamıştır. Günümüze kadar pedotransfer 

fonksiyonlarında çeşitli matematiksel ve istatistiksel yaklaşımlar mevcuttur. Yapay zekâ 

modelleri kapsamında bu yaklaşımlar regresyon teknikleriyle başlamıştır. Bunu sinir ağları ve 

destek vektör makineleri gibi teknikler takip etmiştir.  

Regresyon tekniği, basitliği nedeniyle ortak değişkenler ve bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkiyi belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Regresyon analizinde, değişkenler 

arasında beklenen ilişkiye bağlı olarak lineer veya lineer olmayan regresyonları kullanılabilir 

(Allen, 2004). Gupta and Larson, (1979)’un toprak tekstürü, organik madde ve hacim ağırlığını 

kullanarak toprak su tutma kapasitesini tahmin etmek için doğrusal bir regresyon kullanmış 

olması; pedotransfer fonksiyonlarında regresyon çalışmalarının ilk örneklerindendir. Ardından,    

Rawls ve Brakensiek, (1982) , toprak hidrolik parametreleri ile toprak tekstürü ve hacim ağırlığı 

arasında üstel bir ilişki kurmuştur. Bu noktada, regresyon analizinin temel avantajı, 

uygulanmasının ve kullanımının kolay olmasıdır. Özellikle, bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişki karmaşık değilse, güçlendirilmiş (Boosted) çoklu doğrusal regresyon etkili bir 

yöntem olabilir (Ilic et al., 2021). Ek olarak, Cosby et al., (1984), hidrolik parametrelerin 

öngörücülerle önemini belirlemek için varyans analizi gerçekleştirmiş ve ardından 

öngörücülerin tek değişkenli ve çok değişkenli işlevlerine dayalı hidrolik parametreleri tahmin 

etmek için ilişkiler kurmuştur. 
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Evrensel fonksiyon tahmin edicileri olarak tanımlanan yapay sinir ağları, pedotransfer 

fonksiyon sürecinde, toprak özellikleri arasındaki kompleks ilişkileri modelleyen güçlü 

algoritmalardandır (Haykin, 2004; Merdun et al., 2006). Bu ilişki daha sonra toprak 

özelliklerinin tahminlerini yapmak için bir regresyon formülüne benzer şekilde kullanılabilir.  

Birkaç çalışma, yapay sinir ağlarının regresyon tabanlı pedotransfer fonksiyonlardan daha iyi 

performans gösterdiğini öne sürse de, yapay sinir ağları kullanımıyla ilgili bazı sorunlar 

mevcuttur. Bunlardan bir tanesi aşırı öğrenmedir, overfitting terimiyle ifade edilen aşırı 

öğrenme arttıkça amaç fonksiyonu validasyon veri setinde yüksek hata metrikleri hesaplayacak, 

ancak eğitim veri seti için neredeyse sıfıra yakın hata üretecektir ve bu durum tahmin başarısı 

için yanıltıcı olabilecektir (Børgesen and Schaap, 2005). 

Destek vektör makineleri, pedotransfer fonksiyonları oluşturmak için sıklıkla uygulanan başka 

bir veri madenciliği aracıdır. Orijinal olarak bir dizi etiketli veri ile sunulan denetimli bir 

parametrik olmayan istatistiksel öğrenme yöntemi kullanır (Vapnik, 1999). Optimal ayırma 

hiperdüzlemi, kalibrasyon işleminde yinelemeli bir şekilde elde edilen yanlış sınıflandırmaları 

en aza indiren bir karar sınırıdır (Mountrakis et al., 2011). En basit haliyle, destek vektör 

makineleri, belirli bir test örneğine bir sınıf (olası etiketlerden birinden) tahsis eden doğrusal 

ikili sınıflandırıcılardır. Pratikte, doğrusal ayrılabilirlik çoğu zaman mevcut değildir. Bu gibi 

durumlarda veri setini sınıflara doğru bir şekilde bölmek için, çekirdek fonksiyonlarının 

kullanılması bu sorunu çözebilir (Zhu and Blumberg, 2002). 

Lamorski et al., (2008), Polonya'da destek vektör makineleri ve yapay sinir ağlarını kullanarak 

bir toprak veri seti ile pedotransfer fonksiyonları geliştirmiştir. Destek vektör makineleri yapay 

sinir ağlarına kıyasla daha iyi performans gösterdiğini veya aynı doğruluğa sahip olduğunu 

rapor etmiştir.  
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SONUÇ 

Mekânsal toprak bilgisi; yerel, bölgesel ve ulusal ölçekten küresel düzeye kadar değişen 

boyutlarda gıda ve toprak güvenliği, arazi bozulması ve benzeri birçok problemle başa çıkmada 

kilit öneme sahiptir. Bu nedenle, toprak kaynaklarının belirli bir arazi peyzajında yönetimi ve 

çevresel modelleme için detaylı ve doğru toprak haritalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dolayısıyla, toprak bilimciler sayısal toprak haritalama modellerinde yapay zekâ evrenindeki 

algoritmaları giderek benimsemektedir. Bu çalışmada, sayısal toprak haritalama modelleri ve 

pedotransfer fonksiyonlarında uzaktan algılama ile birlikte yapay zekâ algoritmaları 

değerlendirilip tartışılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında sayısal toprak haritalamada kullanılan 

güncel makine öğrenme algoritması gradyan tabanlı karar ağaçları ve XGBoost algoritması 

olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi, ağaç tabanlı algoritmaların geçmişten günümüze çok 

benimsenmiş olması ve regresyon problemlerinde oldukça başarılı olmasıdır. Özellikle 

XGBoost; yeni tanıtılmasına rağmen, yaygın olarak kullanılmış ve mekânsal dağılım 

tahminlerinde başarılı sonuçlar üretmiştir. Öte yandan, büyük uzaktan algılama verilerini 

değerlendirmede bulut tabanlı API’ler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum, büyük boyutta 

uzaktan algılama verilerine ihtiyaç duyulan zamansal ve mekânsal toprak özellikleri 

haritalanmasında emek ve zaman açısından büyük kolaylıklar sağlamıştır. Öte yandan, derin 

öğrenme yöntemleri de sayısal toprak haritalama da giderek daha fazla kullanılmaktadır. Derin 

öğrenmenin bazı kısıtları olsa da; toprak veri tabanının genişlemesi, uzaktan algılama veri 

kaynaklarının çeşitlenmesi, kullanıcıların yöntemleri ve kodları paylaşmaları ile kullanım 

zorluğunun aşılması; önümüzdeki dönemlerde sayısal toprak haritacılığında derin öğrenme 

algoritmalarının daha fazla öneme haiz bir konu olacağına işaret etmektedir. 
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ÖZET 

Toprak organik maddesi, toprağın parçalanmaya ve bozulmaya karşı direncinin göstergesi olan 

strüktür stabilitesi için en önemli bileşendir. Bu nedenle, toprak organik maddesinin kaybı 

toprağın bozulmaya karşı direnci, su döngüsü ve karbon depolama gibi çeşitli fonksiyonların 

zarar görmesine neden olabilir. Bu çalışmada, organik karbon (OK) ve kil içeriği bakımından 

oldukça yüksek bir değişkenliğe sahip olan Yüksekova ovasında toprakların strüktür kalitesinin 

önemli bir göstergesi olan OK:Kil oranının belirlenmesi ve mesafeye bağlı değişimin 

haritalanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 50 farklı noktada 3 farklı derinlikten (0-10, 10-20 ve 

20-30 cm) toprak örnekleri alınmış ve kil ve organik karbon içerikleri belirlenmiştir. Önceki 

çalışmalarda, OK:Kil oranı 0.13'ün üzerindeyse, strüktür dayanıklılığının çok iyi olduğunu, 

0.10 ile 0.13 arasındaki değerler strüktürel dayanıklılığın iyi olduğunu, 0.08-0.10 arasındaki 

değerlerin orta ve 0.08'in altındaki değerlerin kötü olarak nitelendirilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Çalışma alanında OK:Kil değerleri yüzeyde 0.25 (çok iyi) ile 0.021 (iyi) arasında 

değişmekte olup ortalama 0.1 (iyi)’dur.  Alt katmanlarda ise sırası ile 0.125 (iyi)-0.0182 (kötü) 

ve 0.143 (çok iyi)-0.0182 (kötü) arasında değişmekte olup ortalama 0.056 (kötü) ve 0.0455 

(kötü)’dir. Elde edilen veriler Yüksekova ovasında, yüzey topraklarının büyük çoğunlukla 

strüktürel kalitesi bakımından iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yüzey altı 

topraklarının strüktür stabilitesinin ovanın büyük bir bölümünde zayıftır ve geliştirilmesine 

gereksinim vardır. OK:Kil için hazırlanan mesafeye bağlı değişkenlik haritaları arazi kullanım 

tipinin, toprakların strüktür dayanıklılığı üzerine önemli düzeyde etkili olduğunu ve özellikle 

de mera/biçenek olarak kullanılan alanların geleneksel işlemeli tarım arazilerine göre daha 

yüksek bir strüktürel dayanıklılığa sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Organik Karbon, Kil, Strüktürel Kalite, Spatial Analiz, Yüksekova  
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PLAIN 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Soil organic matter is the most important component of structural stability, which is an indicator 

of the soil resistance to disruption and degradation. Therefore, the loss of soil organic matter 

may impair several functions of soils such as resistance to degradation, water cycling and 

carbon storage. This study aimed to determine the organic carbon (OC):Clay ratio, which is an 

important indicator of the soil structural quality, and to map the spatial variability of OC:Clay 

ratio in the Yüksekova plain, which has organic carbon (OC) and clay content variability. Soil 

samples were collected from 3 different depths (0-10, 10-20 and 20-30 cm) in 50 different 

locations, and clay and OC contents of soil samples were determined. Previous studies showed 

that if SOC:Clay is above 0.13 then the structural stability is very good, while values between 

0.10 and 0.13 are interpreted as good structural stability, values between 0.08–0.10 as moderate, 

and values below 0.08 are interpreted as soil with poor structural stability. The OC:Clay ratio 

in the study area varied between 0.25 and 0.021 on surface soils with an average value of 0.1. 

The OC:Clay ratio in subsurface layers varied between 0.125 and 0.0182 and 0.143 and 0.0182, 

respectively, with an average value of 0.056 and 0.0455. The results reveal that the majority of 

surface soils in Yüksekova plain have good structural stability, while structural stability of 

subsurface soils was very weak. Spatial variability maps of OC:Clay ratio revealed that land 

use type has a significant effect on the structural stability of the soils, and areas used as 

pasture/grassland had a higher structural stability than the conventionally tilled agricultural 

lands. 

 

Keywords: Organic carbon, clay, structural quality, spatial analysis, Yüksekova 
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GİRİŞ 

Toprakta strüktürel yapı, karbon ve azot dinamikleri yanı sıra toprakların su tutma kapasitesi, 

bitki kök gelişmesi, hava geçirgenliği, mikrobiyal çeşitliliği/aktivitesi, penetrasyon ve toprak 

erozyonu gibi toprak işlevleriyle yakından ilişkilidir. Strüktürel yapı toprak parçacıklarının ve 

gözeneklerin oransal dağılımlarını düzenleyen strüktürel yapının kalitesi toprak verimliliğini 

dolayısıyla da tarımsal verimliliğinin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir (Qi et al., 

2022; Amundson et al., 2015).  

Strüktürel yapının dış etkenlere (ıslanma-kuruma, donma-çözünme, toprak erozyonu) karşı 

gösterdiği direnç yapının kararlılığının göstergesidir. Toprak erozyonunun şiddetini ve 

kirleticileri su ortamına taşıyan ince parçacıkların üst toprak katmanından aşağıya doğru 

yıkanma riskini en aza indiren temel faktörlerden biri, strüktürel yapının bozunmaya karşı 

gösterdiği dirençtir (Jensen et al., 2019). Strüktürel yapının dayanıklılığı, topraktaki 

çimentolayıcı maddelerin varlığı ve miktarı ile yakından ilişkilidir. Toprakta kil, silt ve kum 

parçacıklarının bir araya getirilerek kararlı bir yapı oluşturması, topraktaki organik karbon 

(OK), kil ve kireç gibi çimentolayıcı maddelerin varlığına bağlı olarak önemli düzeyde 

değişkenlikler göstermektedir. Özellikle de OK içeriğinin toprakta artması, strüktürün 

dayanıklılığını arttırdığı birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir (Watts and Dexter, 1997; 

Bronick and Lal, 2005; Jensen et al., 2016; Jensen et al., 2019; Çelik et al., 2020; Qi et al., 

2022). Johannes et al. (2017), toprak yapısı ile ilgili fiziksel özelliklerin çoğunun toprak OK 

içeriği ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. Dexter et al. (2008) ise mineral topraklarda, toprağın 

fiziksel özellikleri ile ilgili süreçleri kontrol eden temel faktörün toplam organik karbon/organik 

madde miktarından çok kompleks organik karbon miktarı olduğunu rapor etmiştir. 

Araştırmacılar bu kompleksin, organik karbonun birim kütlesinin (yani 1 g) n gram kil ile 

birleşmesiyle oluştuğunu ileri sürmüştür. Nitekim, son zamanlarda yapılan birçok çalışmada 

OK’nun toprakların strüktürel yapı direncine ve esnekliğine önemli katkısı olması yansıra kil 

parçacıklarının bu direnç ve esnekliğe etkisi olduğu  bildirilmiştir. Bu nedenle de toprakların 

strüktürel kalitesinin değerlendirmesinde OK:Kil oranının önemli bir gösterge olarak 

değerlendirilebileceği rapor edilmiştir (Getahun  et al., 2016; Johannes et al., 2017; Farahani et 

al., 2018; Çelik et al., 2020). Bu çalışmada; OK ve kil içeriği bakımından oldukça yüksek bir 

değişkenliğe sahip olan Yüksekova ovasında toprakların strüktür kalitesinin önemli bir 

göstergesi olan OK/kil oranının belirlenmesi ve yersel değişiminin haritalanması 

amaçlanmıştır. 
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MATERYAL METOD  

Çalışma Alanı 

Etrafı yüksek dağlarla çevrili bir çöküntü ovası olan çalışma alanı, 4142221 K – 4164219 m K 

enlemleri ile 416750 D-447130 m D boylamları arasında yer almaktadır. Yaklaşık 17.500 ha’lık 

alandan oluşan çalışma alanının denizden yüksekliği ortalama 1950 m’dir (Şekil 1).  Çalışma 

alanında uzun yıllar (1979-2021) ortalama yağış miktarı 792 mm, ortalama sıcaklık 6.9°C olup 

en düşük aylık ortalama sıcaklık -9.3 (Ocak) ve en yüksek aylık ortalama 21.3°C (Temmuz)’dir. 

Çalışma alanının yıllık toplam ortalama buharlaşma miktarı ise 850 mm’dir (Anonim, 2021).  

Toprak Örneklemesi 

Çalışma alanını temsil edecek şekilde 50 farklı noktadan (Şekil 1) ve 3 farklı derinlikten (0-10 

cm, 10-20 cm ve 20-30 cm) olmak üzere toplam 150 toprak örneği alınmış ve uygun şartlarda 

laboratuvara getirilmiştir.  

  

 

Şekil 1. Çalışma alanının konumu ve toprak örnekleme deseni 
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Toprak Analizleri  

Çalışma alanından alınan 150 bozulmuş toprak örneği oda şartlarında kurutulup 2 mm’lik 

elekten geçirilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir. Tekstür: Toprakların % kil, silt ve kum 

içerikleri “Bouyoucos Hidrometresi” metodu ile belirlenmiştir (Bouyocous, 1955; Gee ve 

Bauder, 1986). Organik madde/organik karbon: Modifiye edilmiş Walkey-Black metoduna 

göre yapılmıştır (Nelson ve Sommers, 1982). 

Yersel Değişim Haritalarının Hazırlanması 

Çalışma alanı topraklarının OK:Kil değerlerine ait yersel değişiminin modellemesinde 

örnekleme yapılamayan noktalardaki değerlerin tahminlerinde GIS 7.0 (Gamma Design 

Software, 2004) paket programı kullanılmıştır. Semivariogram ve çapraz değerlendirme 

sonucunda elde edilen en uygun parametreler kullanılarak OK:Kil için yersel değişim haritaları 

ArcGIS 10.8 paket programı ile oluşturulmuştur. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma alanı topraklarının kil ve OK içeriği ve  OK:Kil oranlarına ait istatistiksel veriler tablo 

1’de ve yersel değişim haritaları ise Şekil 3’te verilmiştir.  Bitki ve hayvan atıklarının toprağa 

karışması ile oluşan toprak organik maddesi (%58’i organik karbon) toprağın fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özellikleri üzerinde önemli düzeyde etki yapmaktadır. Toprakta iyi bir strüktür 

oluşumu, agregatların stabil hale gelmesi, toprağın su tutma kapasitesi ve havalanması gibi 

birçok fiziksel özelik toprak organik maddesi ile doğrudan ilişkilidir. Çalışma alanında OK 

içeriği, derinliğe bağlı olarak önemli bir değişkenlik göstermektedir. Yüzeyde OK içeriği (0-10 

cm derinlikte) ortalama %3.87 iken derinlik ile beraber azalmış ve yüzey altında 10-20 ve 20-

30 cm derinliklerde sırası ile % 2.34 ve %1.82’dir (Tablo 1). Alanda oldukça değişken (yüzeyde 

% 19.44 – %68.74 arasında) bir desen sergileyen kil içeriği ise her üç derinlikte birbirine yakın 

olup sırası ile ortalama % 42.04, %44.05 ve %42.94’tür. OK:Kil oranı yüzeyde ortalama 1/10 

iken derinlikle beraber düşmüş ve 10-20 cm derinlikte 1/18 ve 20-30 cm derinlikte ise 1/22 

olmuştur. Johannes et al. (2017)’nın geliştirdiği eşik değerlere göre, Yüksekova ovasında yüzey 

topraklarının alt katmanlara göre daha iyi bir strüktürel kaliteye sahip olduğu anlaşılmaktadır 

(Tablo 1 ve Tablo 2). OK ve kil içeriği bakımından oldukça değişken olan çalışma alanı 

toprakları, strüktürel kalite bakımından da önemli bir değişkenlik göstermiştir. Nitekim çalışma 

alanında elde edilen verilerdeki değişkenliğin bir ifadesi olan % varyasyon katsayısı (%VK), 

strüktürel kalitenin bir göstergesi olan OK:Kil değerlerinin her üç derinlikte de yüksek derecede 

değişkenlik gösterdiğine işaret etmektedir. Zira VK <%15 olduğunda veriler düşük derecede   
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değişken, %16-35 arasında orta derecede değişken  36’dan büyük olduğunda ise yüksek 

derecede değişken olarak kabul edilmektedir (Wilding et al., 1994).   

 

Tablo 1. Çalışma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait tanımlayıcı istatistik 

verileri 

 Derinlik (cm) Kil (%) OC (%) OK:Kil 

En Küçük 

0-10 19.44 1.20 1/47 

10-20 17.49 0.22 1/55 

20-30 6.94 0.41 1/55 

En Büyük 

0-10 68.74 9.98 1/4 

10-20 70.49 6.06 1/8 

20-30 74.24 6.13 1/7 

Ortalama 

0-10 42.04 3.87 1/10 

10-20 44.05 2.34 1/18 

20-30 43.94 1.82 1/22 

Standart Sapma 

0-10 12.31 2.68 0.06 

10-20 13.26 1.28 0.03 

20-30 14.12 1.03 0.02 

% VK 

0-10 29.29 69.08 63.29 

10-20 30.1 54.62 46.48 

20-30 32.12 56.46 53.46 

Çarpıklık 

0-10 0.34 1.15 0.95 

10-20 0.18 1.45 0.95 

20-30 0.14 2.25 2.13 

Basıklık 

0-10 -0.45 -0.11 -0.005 

10-20 -0.53 1.95 0.71 

20-30 0.04 6.54 6.47 

 

Toprakta, suyun toprağa girişi ve hareketi, yarayışlı su içeriği, erozyona karşı direnç gösterme, 

havalanma ve toprak işlemenin kolaylığı bakımından granüller strüktür en kaliteli strüktürel 

yapı olarak kabul edilmektedir (Çelik et al., 2019; Anonim 2022) (Şekil 2). Granüller strüktür 

çoğunlukla organik madde olmakla beraber kil minerallerinin etkisi ile oluşmaktadır. Organik 

karbon, kil parçacıkları ve minerallerin yüzeylerde adsorbe olarak ve toprak agregatlarının 

oluşumunda kum, silt ve kil parçacıklarının bir araya getirilmesinde yapıştırıcı madde olarak 

yer aldığından, mikroorganizmaların parçalamasına karşı korunmaktadır.  Bu nedenle, toprağın 

birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi olan, parçacık büyüklük 

dağılımına ait kil içeriği, herhangi bir iklim veya arazi kullanımı altında topraktaki OK 

içeriğinin önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. Prout ve ark. (2022), Polonya'dan 

252 ve Fransa'dan 305 işlenen tarım arazisinden ve Fransa'dan 51 mera arazisinden topladıkları 

toprak örneklerinde agregat dayanımı ve organik karbon ilişkisini incelemişlerdir. 

Araştırmacılar, toprağın OK:Kil oranının 1/10 olmasının, kilin organik karbonu parçalanmaya 

karşı koruduğuna işaret ettiğini bildirmişlerdir. Toprağın hacim ağırlığı, su tutma kapasitesi ve  
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dispersiyonu gibi fiziksel özellikleri kompleks halindeki veya serbest haldeki OK ve kil içeriği 

ile ilgili hesaplamaları açıklamaya yardımcı olabilir. Organik karbon ve kil içeriği oranının 1/10 

olduğu durumda yukarda belirtilen toprak özellikleri arasındaki korelasyonun en yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. İsviçre'de işlenen ve mera arazilerinden alınan  161 toprak örneğinin analizine 

dayanılarak OK:Kil oranının 1/8, 1/10 , 1/13 ve <1/13 değerleri için toprak strüktürü çok İyi, 

iyi, orta ve bozulmuş şeklinde tanımlanmıştır Araştırmacılar, kil fraksiyonunda seskioksitlerin 

hakim olduğu kil yüksek oranda ayrışmış tropik topraklarda bu indeksin yeterli 

olmayabileceğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte, belirtilen eşik değerlerin Kuzey 

Avrupa'daki çok çeşitli ılıman topraklar için önerilebileceği ve ayrıca dünyanın diğer ılıman 

bölgelerinde uygulanabileceği belirtilmiştir 

.  

 

Şekil 2. Kaliteye göre toprak strüktür şekilleri (Anonim 2022) 

 

Tablo 2. Strüktürel kalite bakımından OK:Kil sınıflaması (Johannes et al., 2017). 

OC: Kil oranı Strüktürel kalite 

<1/13 Bozulmuş 

1/13 - 1/10 Orta Düzeyde iyi 

1/10 - 1/8 İyi  

> 1/8 Çok iyi 

 

Toprakların strüktürel kalitesinin bir göstergesi olan OK:Kil değerlerine ait yersel değişim 

haritaları Şekil 3’te verilmiştir. Organik karbon kil oranı değerleri yüzey topraklarında 1/4 (çok 

iyi) ile 1/47 (kötü) arasında değişmektedir (Şekil 3). Yersel değişim haritaları incelendiğinde 

yüzey topraklarının önemli bir kısmında strüktürel kalitenin oldukça iyi olduğu görülmektedir.  
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Strüktürel kalitenin iyi olması topraktaki organik madde içeriğinin yeterli olduğunu 

göstermektedir. Bu durum, tarımsal üretimde yüksek verim için önemli bir avantajdır.  

Strüktürel kalitenin en kötü olduğu alanlar, uzun yıllardır toprak işlemenin yapıldığı tarım 

arazileridir. Yoğun bir şekilde uygulanan toprak işleme, agregatların parçalanmasına ve 

agregatlar içinde tutulan organik maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanarak yok 

olmasına ve nihayetinde de organik karbonun azalmasına neden olmuştur. Nitekim ovada 

tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda strüktürel kalite göstergesi olan OK:Kil oranının  oldukça 

düşük olduğu ve bu alanlarda iyileştirme yapılması gerektiği görülmektedir (Şekil 3). Yüzey 

topraklarında strüktürel kalitenin yüksek olduğu alanlarda yüzey altı topraklarda da strüktürel 

kalitenin yüksek olduğu görülmektedir. Ancak derinlikle beraber strüktürel kalite önemli bir 

azalma göstermiştir (Şekil 3). Bunun temel nedeni yüzey altı topraklarının yüzey topraklarına 

göre daha düşük organik madde içeriğine sahip olmasıdır.  

Yaklaşık 30 yıllık geçmiş bir döneme ait uydu görüntüleri incelendiğinde, çalışma alanının 

önemli bir kısmının sulak alan karakterde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gerek iklimsel 

değişimler gerekse antropojenik nedenlerden dolayı sulak alanların önemli bir kısmı sulak alan 

vasfını kaybetmiştir. Zira Budak ve ark. (2019)’un çalışma alanına ait uydu görüntüleri 

incelediği bir çalışmada, ovada 1989 yılında toplam 5095 ha olan sulak alan miktarının 2018 

yılında yaklaşık 2300 ha’a düştüğü bildirilmiştir. Yıllık yağış miktarına bağlı olarak sulak 

alanların zaman zaman tekrar 3 bin ha’a kadar çıktığı da rapor etmiştir. Arazi çalışmalarındaki 

gözlemler ve yöre halkından alınan bilgiler, daha önce sulak alan olan arazilerin kurutularak 

öncellikle biçenek veya mera alanlarına daha sonraları ise işlemeli tarım arazilerine 

dönüştürüldüğünü göstermiştir. Yersel değişim haritalarında özellikle sulan alanların olduğu 

bölgelerde strüktürel kalitenin çok iyi olduğu, ancak tarım arazilerinde ise strüktürel kalitenin 

kötü olduğu açıkça görülmektedir (Şekil 3).  

Her üç derinlik için hazırlanan yersel değişim haritalarında strüktürel kalitenin çok değişken 

olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, farklı ana materyallere sahip olan çalışma alanının 

hem tekstür  hem de OK içeriği bakımından değişken bir desen sergilemesidir. Özellikle OK 

bakımından alanın değişken olması, sulak alanların vasıflarının değiştirilerek tarım arazilerine 

dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. Zira Qin et al. (2016), aynı bölgede yer alan farklı 

arazi kullanımı altındaki toprakların organik karbon içeriği bakımından önemli düzeyde 

farklılık gösterdiği bildirilmiştir. Özellikle tarımsal üretimin yapıldığı ve yoğun bir şekilde 

toprak işleme yöntemlerinin uygulandığı alanlarda toprakların önemli bir kalite göstergesi olan 

organik madde içeriğinde önemli azalmalar görülmektedir (Blanco-Canqui and Lal, 2008;  
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Huang et al., 2015; Gao et al., 2017; Çelik et al., 2019). Bu durum strüktürel kalite üzerinde de 

olumsuz etki yapmaktadır. Çelik et al. (2019), farklı toprak işleme yöntemleri altındaki kil 

tekstürüne sahip bir arazide strüktürel kalite üzerinde yaptıkları çalışmada uzun yıllar toprak 

işlemenin devam etmesi sonucu, toprakta sıkışmanın arttığı, organik madde içeriğinin azaldığı 

ve buna bağlı olarak OK:Kil değerlerinin düştüğü nihayetinde de strüktürel kalitenin azaldığı 

rapor edilmiştir. 

 

Şekil 2. Çalışma alanı topraklarının üç farklı derinlikteki OK:Kil içeriklerine ait yersel değişim haritaları 
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SONUÇ 

Araştırma sonuçları, Yüksekova ovasın yüzey topraklarının çoğunlukla strüktürel kalite 

bakımından iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Daha önceleri sulak alan veya biçenek olarak 

kullanılırken, drene edilerek işlemeli tarım arazisine dönüştürülen arazilerde ise, strüktür 

dayanıklılığının organik karbon içeriğindeki azalmaya paralel olarak azaldığı anlaşılmıştır. 

Yüzey altı topraklarının strüktür stabilitesi, ovanın büyük bir bölümünde zayıftır ve 

geliştirilmesine gereksinim vardır. OK:Kil için hazırlanan yersel değişim haritaları arazi 

kullanım tipinin, toprakların strüktür dayanıklılığı üzerine önemli düzeyde etkili olduğunu ve 

özellikle de mera/biçenek olarak kullanılan alanların geleneksel işlemeli tarım arazilerine göre 

daha yüksek bir strüktürel dayanıklılığa sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
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ÖZET 

Tarımsal faaliyetlerde çalışanların çalışma biçimlerinin incelenmesi, analiz edilmesi, kas ve 

iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol açan çalışma durumlarının iyileştirilmesi amacı ile 

önerilerde bulunulması oldukça önemlidir. Çalışanların, çalışma esnasındaki duruş 

bozuklukları, hem sağlıklarını doğrudan etkilemekte, hem de dolaylı olarak işletmenin çalışma 

verimliliğini etkilemektedir. Bu çalışmada, elma tarımının yapıldığı bir işletmede elma 

ağaçlarının budanmasında çalışanların, çalışma esnasındaki vücut pozisyonları, kamera ile 

kayıt altına alınmış ve bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Tüm kayıtlar, işletmeden ve 

çalışanlardan izin alınarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizlerinde, ergonomik risk 

değerlendirme yöntemlerinden biri olan REBA (Rapid Entire Body Assessment) yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntem, çalışma esnasında çalışanların bedensel yüklerine göre, bir risk 

skoru belirlemekte ve vücutlarının tüm kısımlarının değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Çalışmada kullanılan veriler, Karaman’da elma tarımının yapıldığı örnek bir işletmeden 

budama yapıldığı esnada 2020 yılında alınmıştır. İşletmede toplam 6 işçinin değişik budama 

makasları ile budama yaptıkları, 4 kişinin ise budamadan elde edilen dalları kümeler halinde 

topladıkları işletmenin belli bölgelerinde topladıkları görülmüştür. Budama dallarını toplayan 

kişilerin dönüşümlü olarak budama da yaptıkları belirlenmiştir. Böylece her bir çalışanın 

değişik konumlarda ve değişik vücut yüklenmelerine maruz kaldıkları söylenebilir. Çalışanların 

risk analizi yapılırken, her konumdaki duruşları ayrı ayrı ele alınmış ve ortalama REBA skoru 

hesaplanmıştır. Buna göre elde edilen REBA skoru ile risk seviyesi ve referans aralıkları 

değerlendirilmiştir.  Araştırma sonuçlarına göre, elma tarımında budama işçiliği için, 

çalışanların ortalama REBA skoru 5 (orta risk seviyesi) olarak belirlenmiştir. Bu seviyede 

önlem alınmasının gerekliliği literatürden anlaşılmaktadır. Risklerin en aza indirilmesi için 

molaların arttırılması, günlük çalışma sürelerinin kısaltılması, ıslah çalışmaları ile tam bodur 

elma tarımının yaygınlaştırılması, çalışanların bedensel yüklerini azaltacak önlemler olarak 

sıralanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elma Budama, Risk Analizi, Ergonomi, REBA  
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ANALYSIS AND ERGONOMIC RISK ASSESSMENT OF WORKING POSITIONS 

DURING PRUNING IN APPLE AGRICULTURE WITH REBA METHOD 

 

 

 

 

ABSTRACT 

It is very important to examine and analyse the working styles of those working in agricultural 

activities, and to make suggestions in order to improve the working conditions that cause 

musculoskeletal disorders. Posture disorders of employees during work both directly affect 

their health and indirectly affect the working efficiency of the enterprise. In this study, the body 

positions of the employees working in the pruning of apple trees in an apple farming enterprise 

were recorded with a camera and analysed in the computer environment. All recordings were 

made with the permission of the business and the employees. REBA (Rapid Entire Body 

Assessment) method, which is one of the ergonomic risk assessment methods, was used in the 

analysis of the data obtained. This method determines a risk score according to the physical 

load of the employees during the work and allows all parts of their bodies to be evaluated. The 

data used in the study were taken from a sample farm in Karaman, where apple farming was 

carried out, in 2020, at the time of pruning. It was observed that 6 workers in total in the 

enterprise pruned with different pruning shears, and 4 people gathered the branches obtained 

from pruning in clusters in certain parts of the enterprise. It has been determined that people 

who collect pruning branches also prune alternately. Thus, it can be said that each employee is 

exposed to different body loads in different positions. While conducting the risk analysis of the 

employees, their positions in each position were handled separately and the average REBA 

score was calculated. The risk level and reference intervals were evaluated with the REBA 

score obtained accordingly. According to the results of the research, the average REBA score 

of the workers for pruning work in apple farming was determined as 5 (medium risk level). The 

necessity of taking precautions at this level is understood from the literature. In order to 

minimize the risks, increasing the breaks, shortening the daily working hours, extending the 

full dwarf apple farming with breeding works can be listed as measures to reduce the physical 

burden of the employees. 

 

Keywords: Apple Pruning, Risk Analysis, Ergonomics, REBA 
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1.GİRİŞ 

Karaman, elma tarımının yoğun olarak yapıldığı 256 bin nüfusuyla orta ölçekli bir Anadolu 

kentidir. 12 milyondan fazla meyve veren elma ağacının bulunduğu Karaman, Türkiye'de elma 

ağacı sayısında bakımından ilk sıradadır. İlden 20 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır. Yıllara 

bağlı olarak dünyada, Türkiye’de ve Karaman’daki elma üretim değerleri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Yıllara Bağlı Elma Üretim Miktarları (FAO, 2022),(TUİK, 2022) 

Yıllar Elma Üretimi (Ton) 

Yıllar Dünya Türkiye Karaman 

2019 83.644.151 3.618.752 485.363 

2020 76.286.270 4.300.486 492.353 

2021 - 4.493.264 535.350 

 

Çizelge 1’den de görüleceği gibi, yıllara göre değişmekle birlikte dünya genelinde üretilen 

elmanın yaklaşık %5’lik kısmı Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye’de üretilen elmanın ise 

yaklaşık %12’lik kısmı Karaman’da üretilmektedir.  Karaman’da küçük ölçekte çok sayıda 

elma üreticisi bulunmaktadır. Bunun yanında modern tarım tekniklerinin uygulandığı 

profesyonel olarak elma tarımının yapıldığı işletmeler de mevcuttur.  

Tarımsal üretimin en önemli aşamalarından birisi hasattır. Özellikle hasat zamanının doğru 

olarak belirlenmesi, üretim kalitesi açısından son derece önemlidir. Geciken ya da erken hasat, 

ürün kayıplarına yol açarken, verimde düşüşlere sebep olmaktadır. Meydana gelen kayıpların 

miktarı, bitki türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Hasat zamanı ve süresi; bitki desenine, 

iklim özelliklerine ve coğrafi konuma göre farklılıklar göstermektedir. Bazen kısa zamanda 

geniş alanlarda hasat yapılması gerekebilir. Ancak özellikle meyve hasadında bu dönemde, 

işletmeler çoğunlukla hasatta çalışacak işçi bulmakta zorluklar çekmektedirler. Bulunacak 

işçilerin de hasat işçiliği tecrübeleri bazen kısıtlı olabilmektedirler. İşverenin baskısı, kişilerin 

maddi kazanç hırsı gibi nedenler, bu işçilerin kısa sürede çok çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. 

İşçiler, çok büyük miktarlarda üretimin yapıldığı ve işlem tekrarlılığının çok yüksek olduğu 

işletmelerde çalışmaktadırlar. Bir ürünün hasat süreci boyunca çalıştıkları işletmede kendilerine 

verilen görevleri defalarca tekrar etmek durumundadırlar. 

  

1466



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Meyve hasadında çalışan işçilerin çalışma duruşlarının analiz edilerek uygun hale getirilmesi 

ergonomi ve işçi güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu analizlerde duruş; 

vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların boşluktaki hizalanması olarak tanımlanırken, 

çalışma duruşu ise; vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine 

göre hizalanması şeklinde tanımlanmaktadır. Uygun olmayan çalışma duruşu, vücut 

eklemlerinin normal duruşundan anlamlı düzeyde bir sapma olarak tanımlanmakta; kas ve 

iskelet sistemi rahatsızlıklarının önemli nedenlerinden biri olarak görülmektedir (Kara ve ark., 

2013). Çalışma duruşlarının analizi sonucunda elde edilen sonuçlar, genellikle yüksek risk 

taşıyan işlerin belirlenmesinde ve risklerin azaltılması amacıyla gerekli düzeltici faaliyetlerin 

başlatılmasında kullanılmaktadır. Çalışma ortamlarında uygunsuz çalışma pozisyonları gibi 

fiziksel etkenlere maruz kalındığında, işçilerin işe bağlı olarak kas-iskelet yaralanması ve 

sakatlanması söz konusu olabilir. Bu yaralanma ve sakatlanmalar ergonomik düzenlemeler 

yapılmadığı takdirde daha da artacaktır. Bu durum göz önüne alındığında ergonomik 

düzenlemelerin ne kadar gerekli olduğu da açıkça ortaya çıkmış olur (Sağıroğlu ve ark., 2015; 

Atıcı ve ark., 2015). 

Çalışma duruşlarının analizinde çoğunlukla REBA, RULA, OWAS, NIOSH vb. yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı, örneğin NIOSH yöntemi oldukça detaylı bir analiz 

imkânı sunmasına rağmen yalnızca bir veya birkaç iş kolu için uygun olurken, OWAS yöntemi 

ise çok fazla sayıda iş koluna uygulanabilmesine rağmen detaylı bir analiz imkânı 

sunmamaktadır (Kara ve ark., 2013). Çalışma duruşlarının analizinde kullanılabilecek ve bu 

dezavantajların üstesinden gelebilecek yöntemlerden bir tanesi Hignett ve McAttamney (2000) 

tarafından geliştirilen REBA (Rapid Entire Body Assessment) yöntemidir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. MATERYAL 

Elma hasadında çalışanların ergonomik olarak değerlendirilmesi için Karaman’ın Akçaşehir 

kasabasında yer alan ve aktif olarak üretime devam eden bir elma bahçesi seçilmiştir. 

Ülkemizde elma üretiminin büyük kısmı Isparta ve Karaman’daki elma bahçelerinde 

gerçekleştirilmektedir. Üretimde farklı elma türleri mevcuttur. Çalışma yapılan elma 

bahçesinde bir buçuk milyon adetten daha fazla meyve veren elma ağacı bulunmaktadır. 

Çalışmada veriler, “Gala” çeşidi elma hasadın yapıldığı parselden alınmıştır. Çalışma yapılan 

elma bahçesi; deniz seviyesinden 1040 m yükseklikte, %0-3 eğime sahiptir. Bu bahçede her yıl 

elma hasadı yapılmaktadır. 
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Çalışmadaki veriler, makine yardımıyla elma hasadı sırasında çalışanların bedensel 

yüklenmeleri ve duruş bozukluklularını belirleyebilmek için, gönüllü ve veri alınmasına izin 

veren 200 adet işçi arasından tesadüfi olarak seçilen 50 işçiden gerçek zamanlı olarak alınmıştır. 

Ölçümlerin kamera ile kayıt altına alınması sırasında çalışanlar normal çalışmalarına ve hasat 

işlemine devam etmişlerdir. Elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. 

2.2. METOT 

Çalışma kapsamında izlenen her işlem grubunda, tesadüfi olarak seçilen işçilerin kamera ile 

çekimleri yapılmıştır. Zamanlılık hesaplamalarının yapılmasında kamera kayıtlarından 

yararlanılmış ve görüntüler incelenerek hasat için gereken süreler belirlenmiştir. Aynı 

görüntüler incelenerek çalışan postürlerinin gerçek çalışma sırasında analizi yapılmıştır. 

Çalışanların bedensel yük skorları REBA ve RULA yöntemleri kullanılarak 

belirlenebilmektedir (McAtamney ve Corlett, 1993; Hignett ve McAtamney, 2000; Öz ve 

Çakmak, 2017) 

REBA yöntemi, vücudun tüm kısımlarının analiz edilmesine olanak tanıyan pratik bir 

yöntemdir. Analiz edilmek istenilen bir çalışma duruşu veya hareketin neden olduğu riski 

sayısal olarak ifade eder. REBA yönteminde; bir çalışma duruşu esnasında gövdede, boyunda, 

bacaklarda, üst kollarda, alt kollarda ve bileklerde ortaya çıkan esneme ve uzanmalar ile bu 

duruşlar esnasında çalışanın maruz kaldığı yüklere bağlı olarak 1 ile 15 arasında değişen bir 

skor belirlemektedir. REBA yöntemine göre bir çalışma duruşunun REBA skoru belirlenirken, 

öncelikle vücut kısımları, A ve B Grubu olmak üzere ikiye ayrılır. 

A Grubu: Gövde, boyun, bacaklar 

B Grubu: Üst kollar, alt kollar, bilekler 

Gövde, boyun ve bacakların ayrı ayrı skorları belirlenerek, Tablo A yardımıyla bu skorların 

kombinasyonundan oluşan bir skor belirlenir. Bu skora Yük/Kuvvet skoru eklenerek A skoru 

elde edilir. Üst kol, alt kol ve bileklerin ayrı ayrı skorları belirlenerek, Tablo B yardımıyla bu 

skorların bir kombinasyonundan oluşan bir skor belirlenir. Bu skora kavrama skoru eklenerek 

B skoru elde edilir. Daha sonra Tablo C kullanılarak, A ve B skorlarının bir kombinasyonundan 

oluşan C skoru elde edilir. C skoruna aktivite skorunun ilave edilmesiyle REBA skoru elde 

edilmiş olur (Şekil 1). 
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Şekil 1. REBA Yöntemi akış diyagramı (Kara ve ark, 2013). 

 

Çalışanların duruş pozisyonuna göre; gövde, boyun ve bacakların ayrı ayrı skorları 

belirlenmektedir (Şekil 2). Çizelge 2’de gösterilen Tablo A yardımıyla bu skorların 

kombinasyonundan oluşan bir skor ile duruş açıları sayısal bir değere dönüştürülmektedir. 

  

Gövde: 

Hareket Skor Skor Değişimi 

Dik 1 

Yana esneme veya 

dönme varsa +1 

0o – 20o Esneme 

0o – 20o Uzanma 
2 

20o – 60o Esneme 

> 20o Uzanma 
3 

> 60o Esneme 4 

 

Boyun: 

Hareket Skor Skor Değişimi 

0o – 20o Esneme 1 
Yana esneme veya 

dönme varsa +1 > 20o Esneme yada 

Uzanma 
2 

 

Bacaklar: 

Hareket Skor Skor Değişimi 

İki taraflı ağırlık 

taşıma, yürüme ya 

da oturma 

1 
Dizlerde 30°-60° arası 

esneme +1 

 

Dizlerde >60° arası 

esneme +2 

Tek taraflı ağırlık 

taşıma ya da sabit 

olmayan duruş 

2 

Şekil 2. A grubu skor belirleme şablonu 
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Çizelge 2. REBA Yöntemi Tablo A 

 

BOYUN 

1 2 3 

Bacaklar Bacaklar Bacaklar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

GÖVDE 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

A grubuna ait sayısal veriler elde edildikten sonra, Yük/Kuvvet skoru eklenerek bir A Skoru 

elde edilmektedir (Çizelge 3).  

 

Çizelge 3. Yük/Kuvvet Skoru Tablosu 

Yük/Kuvvet Skor 

< 5 kg 0 

5 – 10 kg 1 

> 10 kg 2 

Ani veya hızlı kuvvet artışı +1 

 

A grubu sayısal değerleri elde edildikten sonra, B grubunda bulunan kısımlar değerlendirilir. 

Şekil 3’de gösterildiği gibi duruş pozisyonuna göre üst kol, alt kol ve bileklerin ayrı skorları 

belirlenmektedir. 

 

Üst Kollar: 

Hareket Skor Skor Değişimi 

20o Esneme 20o Uzanma 1 Kolda Dönme varsa +1 

20o – 45o Esneme 

> 20o  Uzanma 
2  

45o – 90o Esneme 3 Omuz yükselmişse +1 

> 90o Esneme 4 
Kolun duruşunda yerçekimi desteği 

etkili ise -1 

 

Alt Kollar: 

Hareket Skor 

60o – 100o Esneme 1 

< 60o Esneme yada > 100o Uzanma 2 
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Bilekler: 

Hareket Skor Skor Değişimi 

0o – 15o Esneme ya da Uzanma 1 Bileklerde yana esneme ya da 

dönme varsa +1 > 15o Esneme ya da Uzanma 2 
Şekil 3. B grubu skor belirleme şablonu 

 

Çalışanların duruş açısına ait skorlar Şekil 3’de verilen şablon yardımıyla elde edildikten sonra, 

Çizelge 4 kullanılarak B tablosu içerisinde incelenmektedir. Belirlenen kol ve bilek açıları skor 

değerleri Tablo B’de birleştirilerek B grubu skor değerinin ilk aşaması gerçekleştirilmektedir. 

 

Çizelge 4. REBA Yöntemi Tablo B 

 

ALT KOL 

1 2 

Bilek Bilek 

1 2 3 1 2 3 

ÜST KOL 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

 

İkinci aşamada ise, Çizelge 5’de verilen kavrama skoru değeri Tablo B’de bulunan değere 

eklenerek B grubu skoru belirlenmektedir. 

 

Çizelge 5. Kavrama Skoru Değeri 

Derece Açıklama Skor 

İyi İyi bir tutma kolu ve orta şiddette kavrama gücü 0 

Uygun 
El tutuşu uygun fakat ideal değil ya da vücudun başka 

bir bölgesi le kavrama uygun  
1 

Kötü El tutuşu uygun olmamasına rağmen mümkün 2 

Uygun Değil 

Zor ve güvenli olmayan tutuş, tutma kolu yok 

Vücudun başka bir bölgesi kullanılarak, tutuş uygun 

değil 

3 

 

Şekil 1’de verilen REBA akış şemasına göre elde edilen A ve B skoru değerleri Çizelge 6’da 

gösterilen C tablosu içerisinde birleştirilmektedir. Böylece C skoru elde edilmektedir. 
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Çizelge 6. REBA Yöntemi Tablo C 

 B SKORU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 

SKORU 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 6 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 7 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Yapılan iş için vücut kısımlarının açıları, yük/kuvvet oranları ve kavrama durumları çalışanlar 

için ayrıntılı incelenmiştir. Yapılan işin hareketli bir iş olduğu görülmektedir. Elde edilen C 

skoruna çalışanların aktivite durumlarına göre aktivite skoru eklenmektedir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Aktivite Skoru Çizelgesi 

Aktivite Skoru 

Bir veya daha fazla vücut bölgesi sabit tutma (Örneğin 1 dakikadan uzun süre 

tutma) 
+1 

Kısa aralıklarla tekrar eden işler  

(Örneğin 1 dakikada dörtten fazla tekrar eden iş ) 
+1 

Yapılan iş duruşta hızlı ve büyük değişikliğe neden oluyorsa veya sabit olmayan 

zeminde çalışılıyorsa 
+1 

 

C skoruna aktivite skorunun eklenmesi ile REBA skoru elde edilmektedir. Çizelge 8’de 

gösterilen REBA risk derecelendirme çizelgesi kullanılarak, bulunan skor 

değerlendirilmektedir. REBA risk derecelendirmesi 0-4 arası olmak üzere 5 dereceden 

oluşmaktadır. Dereceler 1-15 sayısal değerleri ile ayrılmıştır. Elde edilen REBA skoru ile 

çalışma koşullarının ergonomik risk değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 

Çizelge 8. REBA Risk Değerlendirmesi Çizelgesi 

Derece REBA Skoru Risk Seviyesi Önlem 

0 1 İhmal Edilebilir Gerekli Değil 

1 2 - 3 Düşük Gerekli olabilir 

2 4 – 7 Orta Gerekli 

3 8 - 10 Yüksek Kısa zaman içinde Gerekli 

4 11 - 15 Çok Yüksek Hemen Gerekli 
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3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

REBA yöntemine göre A ve B grubu değerleri belirlenmiştir. A grubunda bulunan boyun, 

gövde ve bacakların esneme ve dönme değerlerine göre puanlamaları yapılmıştır. Öncelikle 

Şekil 4’de görüldüğü gibi gövde için veriler alınmıştır. Şekil 4 incelendiğinde çalışanın 

gövdesinin için yaklaşık 20o-60o esnediği görülmüştür. Elde edilen bu açısal değere karşılık 

gelen 3 skoru Şekil 2’deki REBA A skoru belirleme şablonu kullanılarak sayısal değerlere 

dönüştürülmüştür. Böylece gövde skoru 20o-60o esneme olduğu için 3 olacaktır. 

 

 

Şekil 4. Budama esnasında gövde duruş açıları 

 

Şekil 5’de görüldüğü gibi boyunun yaklaşık 0o-20o esnediği görülmüştür. Elde edilen bu açısal 

değerler Şekil 2’deki REBA A skoru belirleme şablonu kullanılarak sayısal değerlere 

dönüştürülmüştür. Böylece boyun skoru 0o-20o esnediği için 1 olacaktır. 

 

 

Şekil 5. Budama esnasında boyun duruş açıları 

 

A grubundaki son bileşen olan bacaklar için ise, Şekil 6’da görüldüğü gibi tek taraflı ağırlık 

taşıma ya da sabit olmayan duruş ve dizlerde 30o-60o esneme olduğu görülmektedir.  Bu 

nedenle boyun skorunun sayısal değeri 2+1=3 alınmıştır. 
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Şekil 6. Budama esnasında bacak duruş açıları 

 

 

Şekil 7. Yük/Kuvvet Skoru 

 

Elma budamada kuvvet/yük skorunun belirlenmesinde, materyal ağırlığı ve çekme kuvveti 

dikkate alınmıştır. Budanan dalların ağırlığı 5 kg’dan az olduğundan ağırlık skoru 0 olarak 

belirlenmiştir. Böylece kuvvet/yük skoru 0 olmuştur (Şekil 7). Elde edilen bu verilerle Çizelge 

2’deki A tablosu kullanılarak Tablo A değeri 5 olarak elde edilmiştir. 

 

 

Tablo B skoru bulunurken üst kol, alt kol ve el bileği duruş pozisyonu analizlerinin yapılması 

gerekmektedir. Budama esnasında çalışanın, üst kolunu 20o-45° açı ile dalları tutmaktadır 

(Şekil 8). Üst kol 20o-45°  duruş pozisyonu 2 puan olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 8. Budama esnasında üst kol duruş açıları 

 

Budama esnasında çalışanın alt kolunun 100o den daha büyük bir açı ile dalları tuttuğu 

görülmektedir (Şekil 9). Bu durumda alt kol >100° uzanma pozisyonu için 2 skoru 

belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 9. Budama esnasında alt kol duruş açıları 

 

Budama esnasında çalışanın bileklerinde 15o den daha fazla uzama ya da esneme olduğu 

belirlenmiştir. Bileklerde yan esneme ya da dönmenin olmadığı görülmüştür (Şekil 10). Bu 

durumda bilekler için skor 2 puan olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 10. Budama esnasında bileklerin duruş açıları 
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Yapılan budama işleminde makasın çalışan tarafından iyi bir biçimde tutulduğu 

düşünüldüğünde, kavrama skoru 0 olarak kabul edilmiştir (Şekil 11). 

 

Şekil 11. Kavrama skoru 

 

Elde edilen bu verilerle Çizelge 4’deki B tablosu kullanılarak Tablo B değeri 3 olarak elde 

edilmiştir. 

 

 

A Skoru ve B skoru yardımıyla Çizelge 6 yardımıyla C skoru değeri 4 olarak bulunmuştur.  
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Yapılan işin kısa aralıklar ile tekrar eden bir iş olduğu için Aktivite Skoru +1 olarak alınmıştır 

(Şekil 12). 

 

Şekil 12. Aktivite skoru 

 

A skoru, B Skoru, C Skoru ve Aktivite skorlarından elde edilen değerler Şekil 1’deki REBA 

Akış Diyagramına yerleştirildiğinde, elma tarımında budama işlemi esnasındaki ergonomik ve 

risk değerlendirmesinde kullanılan REBA Skoru 5 olarak bulunmuştur. Bu değer Çizelge 8’den 

de görüleceği üzere 2 derecede riskli bölgededir. Önlem alınması gerekmektedir. 
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Bu işletmede çalışanların daha az yorulmaları için kompresör ile donatılmış pnömatik kesme 

makaslarının kullanıldığı görülmüştür. Bu durum çalışanların yorgunluğunu azaltmaktadır. 

Bununla birlikte elma tarımında budama yapılırken, çalışanların kısa zaman aralıkları ile 

molaların verilmesi gerekmektedir. Öz ve Çakmak (2017), ise çalışanlar üzerinde güvenlik 

kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Ayrıca budamada çalışanların kendi 

yürür bir sistem ile taşınmalarının da bu risk değerlerini düşüreceği söylenebilir.  
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ABSTRACT 

It is inevitable that the use of energy resources will increase with the increasing human 

population. In particular, the negative impact of fossil fuel-based energy sources on the 

environment is indisputably bad. Although the interest in renewable and clean energy has 

increased in recent years, the incredible increase in energy needs is at an unmet level. Therefore, 

the use of high-efficiency technological tools and minimizing energy consumption have gained 

importance. People are in closed environments for long periods of time in their daily lives. It is 

important for comfort to keep indoor environments warm in winter and at a certain temperature 

in summer. In this case, building insulation, heating and cooling loads gain importance for 

energy consumption in order to minimize energy consumption. This study focuses on double 

glazing applications to minimize energy losses from windows used in indoor environments. 

The effect of air, argon and krypton gases placed between two 4 mm glasses on heat transfer is 

evaluated. In addition, the effect of changing the distance between the double glazing between 

12-24 mm is given. The study is carried out in continuous conditions with a 2D CFD model. 

The temperature distribution in the system is examined by keeping the outdoor temperature 

constant at 5°C and the indoor temperature at 25°C. When the heat transfer of the window is 

compared for the 3 gases, it is seen that the krypton provides the best insulation and the heat 

transfer coefficient is around 0.9 W/m2K. In addition, it is understood that the best insulation is 

obtained for Argon and Krypton when the amount of gas space between the double glazing is 

20 mm. It is understood that the insulation value increases as the thickness increases for air. 

According to these results, fluid movement is an important criterion for heat transfer, as is the 

thickness between the double glazing. 

 

Keywords: Double glazing, heat transfer, thermal insulation, CFD 
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INTRODUCTION 

With the increasing human population, the need for energy is increasing day by day. Since this 

leads to the use of more fossil fuels, it becomes inevitable to use energy more efficiently instead 

of obtaining more energy. Considering that people spend their lives indoors, the need for 

heating and cooling is one of the important energy consumption items. Roy et al. (2022) 

emphasizes that almost 40% of total energy consumption is spent for human comfort in indoor 

environments. Considering this situation, it shows how important the materials used in the 

construction of closed environments are for energy saving. Windows, indispensable for indoor 

environments, are responsible for 60% of the energy loss in buildings (Gustavsen et al., 2007). 

This makes it necessary to develop window thermal insulation. There are many different 

window designs and applications to minimize heat losses in buildings (Jelle et al., 2012). 

Although there are many different designs in windows in general, double glazing is widely 

used. These glasses, which are produced by using different gases between two glasses of certain 

thickness, are widely used in buildings. Similarly, single, double and 3-layer glass uses are also 

seen. Cuce et al., (2015a) shows different glass designs in Figure 1 (1) single clear glass, (2) 

gray single glazing, (3) double clear glazing, (4) gray tint double glazing, (5) selective tint 

double glazing, (6) lists low-e double glazing and (7) low-e triple glazing. Another technique 

common in double-glazed windows is the vacuum glazing technique. It is claimed that very 

low Uw values will be obtained in these windows produced by vacuuming the air between the 

double glazing (Cuce et al., 2016). Cuce et al., (2015b) claim that the window heat transfer 

coefficient can be reduced to 0.67 W/m2K with the airgel supported vacuum glass technique. 

 

 

Figure 1. Single, double and triple glazed designs (Cuce et al., 2015a). 
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METHODOLOGY 

In this study, the effect of the use of air, argon and krypton gases on the Uw (W/m2K) value 

between double glazing is interpreted. In addition, for the ideal gas layer thickness, Uw analysis 

is performed at values ranging from 12-24 mm. For this purpose, a 2-dimensional CFD model 

is created with the ANSYS package program. Model and mesh views are given in Figure 2. In 

the model created, 4 mm double glass is used. The thermophysical properties of glass, air, argon 

and krypton are given in Table 1. Thermophysical properties are taken as default values from 

the material window in the FLUENT interface of the package program and also benefit from 

the literature (ANSYS FLUENT, 2013; Movassag et al., 2020). 

 

 

Figure 2. 2D model and mesh view used in analysis. 

 

The movement of gases in the system is considered laminar. All analyzes are performed under 

constant conditions and assuming that the physical properties do not change. The movement of 

gases in the system is considered laminar. All analyzes are performed under constant conditions 

and assuming that the physical properties do not change. The convection boundary condition is 

applied by assuming that the outdoor temperature is constant 5°C and the convection coefficient 

is 25 W/m2K, the indoor temperature is 25°C and the convection coefficient is 5 W/m2K. 

Convection boundary condition is applied for gas between double glazing. Adiabatic boundary 

condition is applied for the lower and upper surfaces of the window. The SIMPLE option is 

used for the pressure velocity connection, and the first order upwind option is used for 

discretizations. All convergence criteria are taken as 10-6. 
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Table 1. Cam ve gazlara ait termofiziksel özellikler tablosu (ANSYS FLUENT, 2013; Movassag et 

al., 2020 ). 

Properties/Materials Air Argon Krypton Glass 

Density (kg/m3) 1.225 1.6228 3.74 2500 

Specific heat capacity 

(J/kg.K) 

1006.43 520.64 380 840 

Thermal conductivity 

(W/m.K) 

0.0242 0.0158 0.0091 0.814 

Viscosity (kg/ms) 1.78x10-5 2.125x10-5 2.41x10-5 - 

 

In the calculations, the Uw value is calculated by taking the average temperatures of the two 

glass surfaces and dividing the heat flux (q̈) from the hot glass surface by the temperature 

difference (∆T). It is given by the equation: 

Uw =
q̈

∆T
   (1) 

The reason why the expression of area (A) is not included in the equation is that the heat transfer 

rate is taken per square meter through the program.  

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Before the results are obtained with the created model, a mesh-independent solution is made. 

The mesh-independent solution is made by considering the cell number and the change in Uw 

value, and the results are given in Table 2. The mesh-independent solution is made by 

comparing the results obtained using a 20 mm air layer between the double glazing. 

 

Table 2. Depending on cell number and Uw value, mesh independent study. 

Minimum cell size (m) Number of elements U (W/m2K) % change 

10x10-4 32880 1.630 - 

9x10-4 41346 1.611 1.16 

8x10-4 53120 1.605 0.37 

 

After the mesh independent study, the results obtained from the model are compared with the 

studies in the literature for reliability. The comparison is given in Table 3. When the results are 

examined, it is seen that the results obtained from the model are compatible with the literature. 

 

Table 3. Comparison of the results obtained from the study and the literature results. 

Gas CFD results 

(W/m2K) 

Weir et al. (1998) Li et al. (2017) 

(W/m2K) 

Cuce et (2018) 

(W/m2K) 

Air 1.605 1.6 -  

Argon 1.122 1.2 1.17 1.18 – 1.31 

Krypton 0.875 1 - - 
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After the accuracy of the model is ensured, solutions are repeated for 3 different gases at 12 - 

24 mm thickness. The related graph is given in Figure 3. When the graph is examined, it is seen 

that the Uw value decreases for the 3 gases as the gas layer thickness increases. However, after 

about 20 mm, it is understood that the decrease in Uw value is not worth it. 20 mm can be taken 

as the ideal size since increasing the gas layer thickness will impair the cost and aesthetics.  
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Figure 3. Uw value at varying thicknesses for 3 different gases. 

 

The temperature contours obtained when 12 mm air and argon gases are used between the 

double glazing are given in Figure 4. When the temperature changes are examined, it is seen 

that the maximum temperature is lower and the minimum temperature is higher when air is 

used. In this case, it is concluded that argon gas provides better insulation than air. Similarly, 

while the temperature difference for air is 15,368 K, it is 16,814 K for argon. It is concluded 

that a higher temperature difference creates a lower Uw value. 
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Figure 4. Temperature distributions of air and argon for 12 mm gas thickness. 

 

CONCLUSION 

In the study where the effect of using air, argon and krypton gases between 4 mm double glazing 

on the window heat transfer coefficient Uw (W/m2K) is analyzed, a 2D CFD model is used. The 

ANSYS package program is used in the study with the assumption of constant thermophysical 

properties in continuous conditions. The gas layer thickness is changed between 12 – 24 mm 

and the solutions are repeated for 3 different gases. The following conclusions are reached from 

the study: 

• 2D CFD gives reliable results for analyzing heat transfer through the window. 

• Using different gas affects the insulation from the window. 

• It is seen that the Uw value is 1.605 W/m2K in the window design made by placing 20 mm of 

air between 4 mm double glazing. It is seen that the change is not much after this value for the 

air layer thickness. 

• If krypton gas is used instead of air, under the same conditions (20 mm gas thickness), the Uw 

value decreases by 45.48% and becomes 0.875 W/m2K. 

• For the same gas layer thickness (12 mm), the temperature difference is 15,388 K when air is 

used, and 16,814 K when argon is used. 

• Convection effects will be interpreted by placing barriers in order to evaluate the effect of gas 

movement on the Uw value in future studies. 

• Solutions with different thermophysical properties should be repeated for the effect of the heat 

transfer coefficient of the gas used on the Uw value. 
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ÖZET 

Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliği içerisinde sulak alanlar ve sucul bitkiler önemli bir yere 

sahiptir. Sulak alanlar, birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmasının yanı sıra 

bulunduğu bölgenin iklim yapısını da etkilemektedir. Ayrıca sulak alanlar çoğunlukla doğal sit 

alanları olması ve tür çeşitliliği açısından zengin olması nedeniyle doğa turizmi açısından da 

gözde mekânlardır. Nemli ve sulak alanlarda dağılım gösteren önemli familyalardan birisi de 

Cyperaceae üyeleridir. Bu amaçla Yüksekova Havzası/Gever Ovasında sulak çayırlık 

alanlardaki Cyperaceae familyasına ait taksonların belirlenmesi amacıyla 2020-2021 yılları 

arasında belirli dönemlerde sürvey çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda Cyperaceae 

familyasına ait 9 taksonun bu alanlarda yoğunluk gösterdiği tespit edilmiştir. Bu taksonlar; 

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link subsp. compressus, Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

subsp. maritimus, Carex distans L. subsp distans, Carex divisa Huds., Carex hirta L., 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris, Eleocharis quinqueflora 

(Hartmann) O. Schwarz ve Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoenus (L.) Soják 

olarak belirlenmiştir. Ancak bölgede hem küresel iklim değişikliği hem de insan müdahalesi 

(drenaj kanalların açılması) nedeniyle bitki tür çeşitliliği giderek azalmaktadır. Sonuç olarak, 

bölgede bitki tür çeşitliliğinin korunması amacıyla sulak alanların doğal yapısının bozulmadan 

kalmasına özen göstermesi bölgenin biyoçeşitliliği açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda 

yöre halkına, sulak alanların doğal yapısının korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından 

öneminin anlatılmasına yönelik bilinçlendirme seminerlerinin yapılması yazarlar tarafından 

önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, Yabancı otlar, Sulak alanlar, Gever ovası 
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CYPERACEAE FAMILY TAXONS DISTRIBUTED IN THE WETLAND 

ECOSYSTEM OF YÜKSEKOVA BASIN 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Wetlands and aquatic plants occupy an important place Turkey's rich biodiversity. Wetlands 

not only host numerous plant and animal species, but also affect the climate structure of the 

region where these are distributed. In addition, wetlands are mostly protected areas and rich in 

biodiversity; therefore, these are hotspots for nature tourism. The members of the Cyperaceae 

have One of the important families contribution in wetlands and damp. This survey study 

determined the taxa belonging to Cyperaceae family in wet meadows of Yüksekova 

Basin/Gever Plain during 2020-2021. The study identified 9 taxa belonging to Cyperaceae 

family in the study area. These determined taxa were; Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link 

subsp. compressus, Bolboschoenus maritimus (L.) Palla subsp. maritimus, Carex distans L. 

subsp distans, Carex divisa Huds., Carex hirta L., Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 

subsp. palustris, Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz and Scirpoides holoschoenus 

(L.) Soják subsp. holoschoenus (L.) Soják. However, species’ diversity in the study region is 

gradually declining due to global climate changes and human intervention (opening of drainage 

channels). Therefore, natural structure of the wetlands must be preserved to rescue plant 

species’ diversity in the region. It is recommended that awareness seminars should be organized 

to explain the importance of preserving natural structure of wetlands for conserving biodiversity 

to the local people. 

 

Keywords: Biodiversity, Weeds, Wetlands, Gever plain 
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GİRİŞ 

Biyolojik çeşitlilik farklı ekosistemlerdeki (kara, deniz vb) canlı çeşitliliği olarak ifade edilse 

de (Önen ve Özcan, 2010), aslında yaşamdaki çeşitlilik veya organizma çeşitliliğini de (genetik 

çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekolojik çeşitliliğini vb) içine alan çok daha geniş bir alanı 

kapsamaktadır (Nergiz, 2013). Ayrıca biyolojik çeşitlilik yeryüzünde canlılığın bilhassa 

insanlığın devamı için gerekli olan yaşam destekli sistemlerin de temelini oluşturmaktadır 

(Demir, 2013). Dolayısıyla biyolojik çeşitlilik her ülke için olduğu gibi Türkiye için de önemli 

bir zenginlik ve biyolojik güç kaynağıdır. 

Türkiye’nin coğrafi konumu (Aysa, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alması), topografik 

yapısı ve farklı iklim özelliklerine sahip olması, çok farklı yaşam alanlarını meydana getirmekte 

ve biyolojik çeşitliliğe temel oluşturmaktadır (Önen ve Özcan, 2010). Ayrıca Türkiye dünyanın 

en önemli yedi biyo-coğrafik bölgelerden üçü olan Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan 

elementlerinin kesişim noktasında yer alması birçok endemik türe de yaşam alanı oluşturmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye dünya üzerinde önemli 

merkezlerden biri konumundadır. Nitekim 100 binin üzerinde canlı türü bulunan Türkiye’de 

11.000’in üstünde kayıtlı bitki türü bulunmakta ve bu türlerin yaklaşık 1/3’i endemik tür olması 

ülkemizi önemli bir bitki gen merkezi haline getirmektedir (Özhatay ve ark., 2009; Önen ve 

Özcan, 2010). Zira Türkiye % 35’lik endemizm oranı ile endemik tür çeşitliliği açısından 

Avrupa’nın en zengin ülkelerinden birisi konumundadır.   

Ülkemizde bitki tür çeşitliliği ve endeminizim oranının en yüksek olduğu bölgelerden birisi de 

Hakkâri bölümüdür. Bölgenin topoğrafik yapısı ve ekolojik faktörlerin yanı sıra İran-Turan 

biyocoğrafik elementi içinde kalması endemizm oranını artırmıştır (Sırrı ve Sırrı, 2020). 

Dolayısıyla gerek bölgede gerek ülke genelinde bitki tür ve çeşitliliğinin fazla olduğu 

alanlardan birisi de havzalardır. Bu nedenle Hakkâri bölgesinde bitki tür ve çeşitliliği açısından 

potansiyeli yüksek alanlardan birisi de Yüksekova ilçesinde yer alan sulak veya taban suyu 

seviyesi yüksek çayırlık alanları içerisinde barındıran Yüksekova Havzasıdır. Bölgede görülen 

farklı topoğrafik yapı, iklim ve toprak özelliklerinin yanı sıra bozulmamış doğal yapısı ve sulak 

alanların varlığı bitki tür çeşitliliği açısından önemli bir yaşam alanı oluşmasını sağlamıştır. 

Özellikle de sulak alanların varlığı daha çok suyu seven bitkilerin bölgede yoğun bir yayılım 

göstermesine neden olmuştur. Bu bitkilerden en yaygın olanlardan biri ise Cyperaceae 

familyasına ait bitki türleridir.  

Cyperaceae familyasına ait taksonlar genel olarak nemli veya sulak (bataklık) alanlar, çayırlık 

alanlar ve suyollarının kenar kısımlarında yayılım gösterirler. Bu familyaya ait bireyler tek veya  
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çok yıllık olabilmektedir. Çok yıllık türler çoğunlukla rizomlu kök sistemine sahiptir. 

Dolayısıyla üremeleri hem generatif (tohumla) hem de vejetatif (rizomla) olarak 

çoğalabilmektedir (Anonim 2022a). Türkiye genelinde yayılış gösteren Cyperaceae 

familyasına ait 21 cins, 259 takson bulunurken, Hakkari genelinde ise 9 cins 33 taksonun 

yayılım gösterdiği rapor edilmiştir (Güner ve ark., 2012). Ancak son yıllarda iklimsel 

değişimler ile beraber doğal alanlar üzerindeki insan baskısı ekolojik dengenin bozulmasına, 

arazi vasıflarının değişmesi ve nihayetinde de bitki tür çeşitliliğinin özellikle de sucul türlerin 

yok olma tehdidi altına girmesine neden olmuştur.  Bu nedenle bu çalışmada bitki tür çeşitliliği 

bakımından önemli bir havza olan Yüksekova Havzasında bulunan ve önemli bir kısmı sulak 

alan karakterde olmakla beraber farklı arazi kullanımları altında bulunan Yüksekova Ovası’nda 

Cyperaceae familyasına ait taksonların belirlenmesi amaçlanmıştır.   

 

MATERYAL VE METOT  

Çalışma Alanı 

Çalışma, Hakkâri iline bağlı Yüksekova İlçesinde yer alan 37º25'49" - 37º36'32" K enlemleri 

ile 44º04'21" - 44º22'56" D boylamları arasında yer alan yaklaşık 24 bin ha’dan oluşan ve etrafı 

dağlarla çevrili olan Yüksekova ovasında yürütülmüştür. Çalışma alanında uzun yıllar (1979-

2021) ortalama yağış miktarı 792 mm, ortalama sıcaklık 6.9°C olup en düşük aylık ortalama 

sıcaklık -9.3 (Ocak) ve en yüksek aylık ortalama 21.3°C (Temmuz)’dir. Çalışma alanının yıllık 

toplam ortalama buharlaşma miktarı ise 850 mm’dir (Budak ve ark. 2019). 

Sürvey Çalışmaları 

Çalışmada bölgede yayılım gösteren Cyperaceae familyasına ait taksonları belirlemek amacıyla 

2020-2021 yıllarında sürvey çalışmaları yapılmıştır. Sürvey çalışmaları bitkilerin çiçeklenme 

dönemleri dikkate alınarak Mayıs-Haziran ve Ağustos-Eylül ayları olmak üzere her yıl 2 farklı 

dönemde ve bölgeyi temsil edecek şekilde ve rastgele örnekleme metodu ile belirlenmiş ve 

toplam 232 lokasyonda sürvey çalışmaları yürütülmüştür.  

Her lokasyonda Cyperaceae ait türlerin yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemek için ¼ m2’lik 

çerçeve kullanılarak ve tarlayı temsil edecek şekilde bitki yoğunlukları hesaplanmıştır.   

Cyperaceae ait türlerin rastlanma sıklığı ve yoğunluklarının hesaplanması için Güncan (2014) 

tarafından oluşturulan aşağıdaki formüllerden yararlanılarak hesaplanmıştır.    
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RS = n/m x 100 

Y = b/m 

(RS: rastlanma sıklığı (%), n: türün bulunduğu tarla sayısı, m: örnekleme yapılan toplam tarla 

sayısı, Y: yoğunluk (adet/m2), b: alınan örnekteki toplam birey sayısı) 

Çalışma alanında tespit edilen bitki örnekleri uygun şekilde toplanmış ve herbaryuma alınarak 

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bitki Florası Laboratuvarında teşhisleri yapılmıştır. 

Bitki tür teşhislerinde Flora of Turkey Davis (1965–1988) yanı sıra  Özer ve ark., (1999), Serin 

(2008) ve diğer literatür kaynaklardan yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda toplam 109 lokasyonda Cyperaceae familyasına ait 6 

cins ve 9 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu bitki taksonları genel olarak çayırlık alanlar, su 

kenarları ve tarıma yeni açılmış yem bitkileri alanlarında yayılım gösterdiği saptanmıştır. 

Ancak bölgede en yaygın olan taksonlar Carex distans ve Eleocharis quinqueflora türleri 

olduğu saptanmıştır. Çalışma alanında yapılan sürvey sonucunda örnekleme noktalarında tespit 

edilen türlerin rastlanma sıklıkları ve yoğunluklarına ilişkin bilgiler Çizelge 1.’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Yüksekova Havzası Gever Ovası’nda tespit edilen Cyperaceae familyasına ait taksonlar 

Tür 

No Bilimsel Adı 

Türkçe 

Adı Orijin 

2020 

Vejetasyon 

2021 

Vejetasyon 

Yoğu

nluk 

Rastlam

a sıklığı 

Yoğu

nluk 

Rastlam

a sıklığı 

Cyperaceae 

1 

Blysmus compressus (L.) Panz. ex 

Link subsp. compressus  

Çayır yassı 

sazı   1 0.95 1 0.42 

2 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

subsp. maritimus  Kofalık Kozmopolit     1.8 2.12 

3 Carex distans L. subsp distans 

Sina ayak 

otu Afrika, Avrupa 60.92 23.81 26.88 33.05 

4 Carex divisa Huds. 

Parçalı 

ayak otu 

Afrika, Avrupa, 

D.B.O. Asya 80 4.76 31.15 8.47 

5 Carex hirta L. 

Tüylü çayır 

sazı 

Afrika, Avrupa, 

D. Asya 25.14 6.67 10 4.66 

6 Cyperus longus subsp. longus L. 

Uzun 

topalak 

Afrika, Avrupa, 

D. Asya 3 0.95 1 0.42 

7 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & 

Schult. subsp. palustris  

Bataklık 

sandalye 

sazı Kozmopolit 40.5 5.71 31 4.24 

8 

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) 

O. Schwarz 

Bataklık 

sandalye 

sazı   

112.9

7 31.43 66.76 28.39 

9 

Scirpoides holoschoenus  (L.) Soják 

subsp. holoschoenus (L.) Soják 

Top 

sandalye 

sazı   1 0.95 21.6 2.12 
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Şekil 1. Çalışma alanında en yaygın görülen bitki taksonlarına ait görseller (a: Carex tistans, b: Eleocharis 

quinqueflora, c: Cyperus longus (Anonim 2022b)) 

 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan benzer çalışmalarda da 

genellikle nemli ve ıslak (bataklık) bitki topluluklarında Cyperaceae familyasına ait taksonların 

(Carex ve Eleocharis) yayılım gösterdiği belirtilmiştir (Aslan, 2007; Kocabaş ve ark., 2020). 

Azerbaycan’da yapılan bir çalışmada ise su-bataklık alanlarında Cyperaceae familyasına ait 23 

taksonun bölgede dağılım gösterdiği belirtilmiştir (Musayev ve Atamov, 2013). Ancak son 

yıllarda artan küresel iklim değişikliği ve antropojenik nedenlerden dolayı sulak alanlar başta 

olmak üzere doğal alanlardaki bozulmalar hızlanmış ve biyoçeşitlilik olumsuz etkilenmiştir. 

Çalışma alanının son 30 yıllık geçmişine ait uydu görüntüleri incelendiğinde, bölgenin önemli 

bir kısmının sulak alan karakterinde olduğu görülmektedir (Budak ve ark.,2019). Ancak 

iklimsel değişimlerin yanı sıra bölgede tarım topraklarının azlığı ve hızlı kentleşmenin ovaya 

doğru kaymasıyla beraber sulak alanlar üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle bölgede 

sulak ve çayırlık alanların azalmasıyla başta sucul türler (Cyperaceae) olmak üzere bitki tür 

çeşitliliği giderek azaldığı gözlemlenmektedir. Zira “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün Nehil sazlığı ve çevresinde 2015 yılında yapmış olduğu bir çalışmada bölgede 

endemik dahil olmak üzere zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ancak iklim değişikliği, 

yanlış tarımsal uygulamalar ve kentleşmenin ovaya doğru kayması bölge florasındaki bitki tür 

çeşitliliğinin etkilendiği bildirilmiştir (Anonim (2022c).   

  

a b c 
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SONUÇ  

Çalışma alanında yapılan sürvey çalışmaları Cyperaceae taksonlarının bölgede tarım alanlarının 

dışında genel olarak sulak veya belli dönemlerde su seviyesi yüksek çayırlık alanlarda ve 

suyollarının kenarlarında yayılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Nitekim bölgede tespit edilen 

taksonların alandaki yaygınlık ve yoğunluk düzeylerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışma alanında bilhassa biçenek/çayırlık alanlarda Carex distans L. subsp distans ve 

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz taksonlarının yüksek oranda popülasyon 

oluşturdukları gözlemlenmiştir.  

Sonuç olarak, bölgedeki bitki tür çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği için; 

 Bitki tür çeşitliliği açısından zengin olan sulak ve çayırlık alanlar korunmalı, 

 İnsan baskısı (şehirleşme, yol vb faaliyetler) azaltmalı, 

 Bitki popülasyonunun yüksek olduğu çayır mera alanlarında kontrollü otlama ve 

biçilme yapılmalı, 

 Suyun tahliyesi için açılan gelişi güzel drenaj (tahliye) kanalları kontrollü ve projeli 

olarak açılmalı,  

 Bölgede anız yangınları yasaklanmalıdır.   

 

TEŞEKKÜR 
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ÖZET 

Yabancı otlar doğal ekosistemdeki işlevselliğinin yanı sıra agroekosistemde farklı kullanım 

alanlarına da sahiptir. Nitekim yabancı otlar, kültür bitkileri ile rekabete girerek birim alanda 

önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca hastalık ve zararlılara konukçuluk etmesi 

ve allelokimyasallar gibi toksik özellikli salgılar salgılamasıyla bitki gelişimini olumsuz 

etkilemektedir. Ancak bazı yabancı otlar toprak yorgunluğu ve bazı fiziksel/kimyasal toprak 

özelliğinin göstergecisi olarak kabul edilmekte ve biyoindikatör olarak kullanılmaktadır. Zira 

yabancı ot kompozisyonları çok eskiden beridir toprakların verimliliğinin değerlendirilmesinde 

başvurulan yöntemlerden biri olarak kabul görmüştür. Bu açıdan değerlendirildiğinde yabancı 

otlar toprak reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenlik (EC), toprak nem içeriği ve tekstür gibi bazı 

toprak özellikleri ile ilişkili olarak yersel değişim göstermekte ve bu nedenle de göstergeci bitki 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. Dolayısı ile bu çalışmada farklı uzman görüşleri 

değerlendirilerek belli toprak özelliklerinin göstergecisi olabilen yabancı ot taksonları 

belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Özellikle toprak pH’sı ile Rumex acetocella L., toprak nem 

içeriği ile Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud., Polygonum amphibium L. ve killi 

topraklar ile Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides vb) arasında önemli korelasyonların 

olduğu birçok çalışmada rapor edilmiştir. Yapılan araştırmalar tarım arazilerindeki bazı yabancı 

ot tür ve yoğunlukları ile toprak özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya konularak toprak 

koşullarının tahmin edilmesinin toprakların doğru yönetilmesi ve çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi adına önemli olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak bazı toprak özelliklerinin 

tahmininde biyoindikatör özellikli yabancı otların kullanılması toprak yöneticilerine ucuz ve 

pratik bir yöntem sunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: İndikatör, Yabancı ot, Toprak özellikleri, Agroekosistem 
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THE USE OF WEEDS AS BIOINDICATORS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Weeds have several uses and functions in agroecosystem and natural ecosystem. The weeds 

cause significant yield losses and compete with crop plants for available resources. In addition, 

weeds negatively affect plant growth by serving as hosts for diseases and pests and producing 

toxic secretions such as allelochemicals. However, some weeds serve as indicators of soil health 

and some physical/chemical properties; thus, used as bioindicators. Hence, weeds’ distribution 

exhibit variation in relation to some soil properties, i.e., soil reaction (pH), electrical 

conductivity (EC), soil moisture content and texture; therefore, used as indicator plants. This 

study determined the weed taxa which could serve as indicators for certain soil properties. 

Rumex acetocella L. proved an indicator of soil pH, Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. 

for soil moisture content, and Polygonum amphibium L. and Alopecurus myosuroides subsp. 

myosuroides etc.) proved as indicators of clay soils in the current study. The relationship 

between the density of weed species in agricultural lands and soil properties is important for 

the correct management of soils and developing management options. Hence, use of 

bioindicator weeds in the estimation of some soil properties offers soil managers an inexpensive 

and practical method. 

 

Keywords: Indicator, Weed, Soil properties, Agroecosystem 
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GİRİŞ 

Yabancı ot kavramı subjektif bir terim olup kişilere veya meslek gruplarına göre farklı 

anlamlara gelebilmektedir. Nitekim “yabancı ot nedir?” sorusuna verilen cevap insanların 

algıları, önyargıları ve bakış açısına göre değişebilmektedir (Önen, 2021). Genel olarak tarım 

alanları, doğal alanlar, sosyal alanlar (park, bahçe, turistik, sanayi, tesisler vb) yanı sıra hava 

alanı, demiryolları, barajlar ve su kanalları gibi alanlarda kontrolü sağlayan kişi veya uzmanlar 

için yabancı otlar mutlaka mücadele edilmesi gereken zararlı bitkiler olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla yabancı otlarla kaplı bir tarla veya bahçe ile karşı karşıya kalan insanoğlu içgüdüsel 

olarak, yabancı otları kontrol altına alma gayretine girmeden önce hızlıca yok etme düşüncesine 

girmektedir. Bu algının oluşmasındaki temel sebep ise kültür bitkisinin gelişiminin 

engellenmesi ve besin maddelerine ortak olmasından gelmektedir. Bu nedenle bu tutum tarih 

boyunca egemen olmuş ve yabancı otları yarardan çok zararlı olan bitkiler olarak algılanmasına 

neden olmuştur. Ancak etnobotanik, biyoloji veya ekolojik alanlarda çalışan araştırmacı ve 

uzmanların gözüyle bakıldığında yabancı otlar ekosistem ve canlılar için faydalı bitkiler olarak 

görülmektedir (Sırrı ve Sırrı, 2020; Önen, 2021).   

Zira MS 110’da Plutarch, "Ekilmemişse en zengin topraklarda en iyi yabancı otlar yeşerir"  

şeklinde yabancı otları farklı bir bakış açısıyla tanımlamıştır. Sonraki dönemlerde ise farklı 

araştırmacılar yabancı ot nedir? sorusuna farklı tanımlamalar yapmıştır. Lowell, yabancı ot 

“Kılık değiştirmiş bir çiçekten başka bir şey değildir” ve Emerson, ise “Erdemleri henüz 

keşfedilmemiş bir bitki” olarak cevaplamıştır (Hill ve Ramsay, 1977). Dolayısıyla aynı bitkiler 

farklı kişiler tarafından farklı şekillerde ele alınarak değerlendirilmektedir.  

Dolayısıyla yabancı otların hem zararlı hem de yararlı diyebileceğimiz birçok özellikleri 

mevcuttur. Ancak yabancı otların özellikle tarım alanlarında kültür bitkileriyle rekabete girmesi 

(besin maddesi, su vb), verim ve kalitenin düşmesi, toprak işleme ve hasat-harmanı 

engellemesinin yanı sıra fazla girdi maliyetlerine neden olması çiftçiler/üreticiler tarafından 

gerçekten var olan birçok erdemlerin(faydaları) önüne geçmiştir.  

Ancak yabancı otların bilinen faydalı özelliklerinin dışında tarımsal üretim açısından birçok 

yararlı özellikleri de bulunur (Hill ve Ramsay, 1977; Özer ve ark., 2001). Bunlar; 

 Yabancı ot, üst toprakları, özellikle bitki örtüsünün zayıf olduğu veya boş alanlarda, 

yağmur, rüzgâr ve güneşin aşındırıcı etkisinden korur. 

 Toprak yüzeyinde bitki örtüsü sağlayarak, faydalı toprak canlılarının yüzeyde aktif 

olmalarını, besin açısından zengin olan dışkılarını biriktirmelerini ve/veya çeşitli böcek 

zararlılarına karşı biyolojik kontrol ajanı olarak hareket etmelerini sağlar. 
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 Pek çok yabancı ot türü, özellikle çok yıllık bitkiler, toprağın derinliklerine nüfuz 

ederek, toprağı parçalayıp, kültür bitkilerin (saçak köklü) toprağa daha fazla nüfuz etmesini 

sağlayan geniş kök sistemlerine sahiptir. Örneğin; Sütleğen (Euphorbia esula) gibi bazı kökler 

4-8 cm derinliğe kadar büyürken, köygöçüren (Cirsium arvense) kökleri 20 cm derinliğe kadar 

gidebilmektedir (Özer ve ark., 1999). 

 Toprak alt zeminini parçalayarak, fazla suyun drenajını da iyileştirir. 

 Yabancı ot köklerinin toprak altında biriken çeşitli elementlerin özelliklede iz 

elementlerin toprak yüzeyine taşınmasına olanak sağlamaktadır.  

 Yabancı otlar yeşil gübre olarak kullanılabilmektedir. 

 Toprak yorgunluğunu önlemektedir. 

 Kirli suların temizlenmesini sağlamaktadır. 

 Toprakların sürdürülebilirliği için ağır metalleri uzaklaştırmaktadır. 

 Bazı yabancı otlar bünyelerinde farklı elementler biriktirdiğinden araştırmacılar 

tarafından maden alanlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Örneğin; bakır ve selenyum 

gibi maden yataklarının yerini belirlemek için yabancı otlardan faydalanılmaktadır (Brooks, 

1972). 

 Yabancı otlar, yer altı suyunun varlığının ve kalitesinin göstergecisi olarak da 

kullanılmaktadır (Chikishev, 1965) ve 

 Toprak kalitesinin göstergeci (indikatör) bitkileri olarak da kullanılmaktadır.  

İndikatör Yabancı Ot 

Belirli bir bölgedeki çevre koşullarının göstergecisi olan bitkilere indikatör türler denir. Ancak 

Amerikalı botanikçi Frederick Clements bu özelliği şöyle açıklamıştır; Her bitki bir göstergedir. 

Bu nedenle her bitkinin yetiştiği koşulların ürünü olmasının kaçınılmaz bir sonucudur ve 

dolayısıyla da bu koşulların bir ölçüsü olduğunu açıklamıştır (Hill ve Ramsay, 1977). Bu 

nedenle bazı yabancı otlar yetiştikleri toprakların bazı fiziksel/kimyasal özelliklerinin 

göstergecisi olarak kabul edilmekte ve biyoindikatör olarak kullanılabilmektedir. Nitekim 

yabancı ot kompozisyonları çok eskiden beridir toprakların verimlilik değerlendirilmesinde 

başvurulan yöntemlerden biri olarak kabul görmüştür. Bu açıdan değerlendirildiğinde yabancı 

otlar toprak reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenlik (EC), toprak nem içeriği ve tekstür gibi bazı 

toprak özellikleri ile ilişkili olarak yersel değişim göstermekte ve bu nedenle de göstergeci bitki 

olarak kullanıldığı bilinmektedir.     

Bu amaçla, çalışmada farklı literatür kaynaklar ve yabancı ot sitelerinde bioindikatör olarak 

kullanılan yabancı otlar araştırılmış ve toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin  
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göstergeci özelliğine sahip yabancı otlar Çizelge 1’de listelenmiştir. Çalışmada listede verilen 

yabancı ot türlerinin en az iki veya daha fazla kaynakta belli bir toprak özelliği ile aynı türden 

bir ilişki bildiren türlere yer verilmiştir (Hill ve Ramsay, 1977; Özer ve ark., 2001; Doğan, 

2011; Akdeniz, 2011; Özcan, 2012; Sırrı, 2014: Carlesi ve Bàrberi, 2017: Önen ve ark., 2018; 

Anonim, 2022a,b,c,d,e,f,g,h).  

Yapılan literatür araştırmasında toprak özelliklerinin göstergecisi olarak kullanılabilecek 32 

familyaya ait 121 taksonun biyoindikatör tür olarak farklı toprak özellikleri ile 

ilişkilendirilebileceği ortaya konulmuştur. Araştırmada tespit edilen yabancı otların ait olduğu 

familya ve tür sayıları Şekil 1’de verilmiştir. Araştırmada takson sayısı en yüksek familyalar; 

Asteraceae (20 tür), Polygonaceae (11 tür), Poaceae ve Brassicaceae (10 tür) olarak 

belirlenmiştir. Bu familyalar ülkemiz florasında ve özellikle de tarım alanlarında dağılım 

gösteren en önemli familya arasında olduğu belirtilmiştir (Uluğ ve ark., 1993; Özer ve ark., 

2001; Güner ve ark., 2012). 

 

 

Şekil 1. İndikatör yabancı otların ait oldukları familya ve tür sayıları 
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Çizelge 1. Araştırmada tespit edilen indikatör türlerin ait oldukları familya, bilimsel ismi, Türkçe ismi 

ve göstergecisi olduğu toprak özelliği 

Familya   Bilimsel ismi Türkçe ismi 
Toprak 

özelliği 

Toprak reaksiyonu 

Asteraceae Glebionis segetum (L.) Fourr. Kasımçiçeği Asidik toprak 

Asteraceae Gnaphalium uliginosum L.   Bozağan Asidik toprak 

Asteraceae 
Hieracium aurantiacum syn. Pilosella 

aurantiaca   
Tırnakotu Asidik toprak 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam. Aypapatya Asidik toprak 

Asteraceae 
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & 

C.West 
Kıllıtırnakotu Asidik toprak 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. Köyotu Asidik toprak 

Polygonaceae Polygonum persicaria L.  Söğütotu Asidik toprak 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. Semizotu Asidik toprak 

Rosaceace Potentilla argentea L. Gümüşparmakotu Asidik toprak 

Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. Eşekturpu Asidik toprak 

Polygonaceae Rumex acetosella L. Kuzukulağı Asidik toprak 

Polygonaceae Rumex crispus L. Labada Asidik toprak 

Asteraceae Sonchus spp. Sökelek Asidik toprak 

Caryophyllaceae Spergula arvensis L. Tarlakişnişi Asidik toprak 

Fabaceae Trifolium arvense L. Tavşanayağı Asidik toprak 

Scrophulariaceae   Verbascum spp. Sığırkuyruğu Asidik toprak 

Violaceae Viola arvensis Murray Tarlamenekşesi Asidik toprak 

Ranunculaceae Adonis aestivalis L. Kandamlası Alkali toprak 

Primulaceae   Anagallis arvensis L. Farekulağı Alkali toprak 

Asteraceae Anthemis nobilis syn. Chamaemelum nobilis   Papatya Alkali toprak 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L. Tarlakumotu Alkali toprak 

Poaceae Avena fatua L. Deliyulaf Alkali toprak 

Asteraceae Centaurea scobiosa L. Yalancıkeçiotu Alkali toprak 

Chenopodiaceae Chenopodium spp. Aksirken Alkali toprak 

Ranunculaceae Consolida regalis subsp. regalis Gray Çatalmahmuzotu Alkali toprak 

Apiaceae Daucus carota L. Yabani havuç Alkali toprak 

Euphorbiaceae Euphorbia exiquaL. Güdüksütleğen Alkali toprak 

Brassicaceae Lepidium virginicum L. Eltere Alkali toprak 

Fabaceae Medicago falcata L. Kartyonca Alkali toprak 

Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. Giyle Alkali toprak 

Fabaceae Securigera varia (L.) Lassen Körigen Alkali toprak 

Caryophyllaceae Silene noctiflora L. Yeşilnakıl Alkali toprak 

Toprak su seviyesi 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L.  Tilkikuyruğu Kuru toprak 

Euphorbiaceae Euphorbia maculata L. Benlisütleğen Kuru toprak 

Fabaceae Medicago lupulina L.  Bitçikotu Kuru toprak 
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Malvaceae Althaea officinalis L. Delihatmi Nemli toprak 

Fabaceae Apios americana     Nemli toprak 

Asteraceae Artemisia vulgaris L. Kabayavşan Nemli toprak 

Cyperaceae Carex lasiocarpa Ehrh.  Keçelisaz Nemli toprak 

Poaceae Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.   Darıcan Nemli toprak 

Equisetaceae Equisetum arvense L.   Atkuyruğu Nemli toprak 

Balsaminaceae Impatiens pallida     Nemli toprak 

Lamiaceae Mentha arvensis L. Kırnanesi Nemli toprak 

Poaceae Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Kamış Nemli toprak 

Poaceae Poa annua L. Salkımotu Nemli toprak 

Poaceae Poa trivialis L. Kabasalkımotu Nemli toprak 

Berberidaceae Podophyllum peltatum     Nemli toprak 

Polygonaceae Polygonum amphibium L. Yerdeğiştiren Nemli toprak 

Polygonaceae Polygonum pensylvanicum     Nemli toprak 

Polygonaceae   Polygonum persicaria L.  Söğütotu Nemli toprak 

Ranunculaceae Ranunculus repens L. Tiktakdana Nemli toprak 

Ranunculaceae Ranunculus spp. Düğünçiçeği Nemli toprak 

Polygonaceae   Rumex acetosella L. Kuzukulağı Nemli toprak 

Caryophyllaceae Silene spp. Nakıl Nemli toprak 

Asteraceae   Tussilago farfara L. Öksürükotu Nemli toprak 

Typhaceae Typha latifolia L. Cil Nemli toprak 

Urticaceae Urtica dioica L. Isırgan Nemli toprak 

Toprak sıkışması 

Euphorbiaceae Euphorbia maculata L. Benlisütleğen Sıkışma 

Rubiaceae   Galium aparine L. Çobansüzgeci Sıkışma 

Plantaginaceae Plantago major L. Sinirotu Sıkışma 

Poaceae Poa annua L. Salkımotu Sıkışma 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. Köyotu Sıkışma 

Toprak tektürü 

Liliaceae   Allium vineale L.  Sirmo Killi toprak 

Poaceae 
Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides 

Huds. 
Tarlaktilkikuyruğu Killi toprak 

Asteraceae Bellis perennis L. Koyungözü Killi toprak 

Poaceae Bromus secalinus L.  Çavdarbromu Killi toprak 

Caryophyllaceae 
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) 

Greuter & Burdet 
Koruboynuzotu Killi toprak 

Euphorbiaceae Euphorbia peplus L. Bahçesütleğeni Killi toprak 

Papaveraceae Fumaria officinalis L. Şahtere Killi toprak 

Brassicaceae Lepidium campestre (L.) Aiton Horozcuk Killi toprak 

Brassicaceae Neslia paniculata (L.) Desv. Çıngınhardal Killi toprak 

Papaveraceae Papaver dubium L. Köpekyağı Killi toprak 

Plantaginaceae Plantago major L. Sinirotu Killi toprak 

Ranunculaceae Ranunculus repens L. Tiktakdana Killi toprak 
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Ranunculaceae Ranunculus spp. Düğünçiçeği Killi toprak 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Kökkızıl Killi toprak 

Brassicaceae Sinapis arvensis L. Hardal Killi toprak 

Asteraceae Taraxacum microcephaloides Soest Ebemçıtlığı Killi toprak 

Poaceae Avena barbata subsp. barbata Pott ex Link Narinyulaf Kumlu toprak 

Brassicaceae Cardamine hirsuta L. Kıllıkodim Kumlu toprak 

Asteraceae Centaurea melitensis     Kumlu toprak 

Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. Boynuzotu Kumlu toprak 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L.  Tarlasarmaşığı Kumlu toprak 

Asteraceae Cyanus segetum Hill   Gelintacı Kumlu toprak 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpekdişi Kumlu toprak 

Brassicaceae Draba verna L. Çırçırotu Kumlu toprak 

Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L Hér. İğnelik Kumlu toprak 

Asteraceae Eupatorium spp. Koyuntırpağı Kumlu toprak 

Geraniaceae Geranium molle L. Yumuşakıtır Kumlu toprak 

Asteraceae Lactuca tatarica var. pulchella   Yağmarulu Kumlu toprak 

Scrophulariaceae Linaria vulgaris Mill. Nevruzotu Kumlu toprak 

Brassicaceae Sisymbrium altissimum L. Ergelenotu Kumlu toprak 

Urticaceae Urtica dioica L. Isırgan Kumlu toprak 

Plantaginaceae Veronica triphyllos L. Bahçemavişi Kumlu toprak 

Violaceae Viola arvensis Murray Tarlamenekşesi Kumlu toprak 

Toprak verimliği 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L.  Tilkikuyruğu Yüksek 

Asteraceae Arctium minus  (Hill) Bernh. Löşlek Yüksek  

Chenopodiaceae Chenopodium album L.  Aksirken Yüksek 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Tarlasarmaşığı Yüksek 

Solanaecae Datura stramonium L. Boruçiçeği Yüksek 

Solanaecae Hyoscyamus niger L. Banotu Yüksek 

Phytolaccaceae Phytolacca americana L. Şekerciboyası Yüksek 

Graminaceae Poa annua L. Salkımotu Yüksek 

Portulacaceae Portulaca oleracea L.  Semizotu Yüksek 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. Kuşotu Yüksek 

Asteraceae Taraxacum microcephaloides Soest Ebemçıtlığı Yüksek 

Lamiaceae Ajuga reptans L. Meryemsaçı Düşük 

Graminaceae Andropogon spp. İkisakalotu Düşük 

Asteraceae Artemisia austriaca Jacq. Yavşan Düşük 

Lamiaceae Lamium album L. Balıcak Düşük 

Scrophulariaceae Linaria vulgaris Mill. Nevruzotu Düşük 

Fabaceae Lotus corniculatus L. Gazalboynuzu Düşük 

Polygonaceae Rumex acetosella L. Kuzukulağı Düşük 

Lamiaceae Thymus vulgaris L. Kekik Düşük 

Scrophulariaceae Verbascum spp. Sığırkuyruğu Düşük 

Besin elementleri 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Çobançantası Azot 
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Chenopodiaceae Chenopodium album L.  Aksirken Azot 

Malvaceae Malva neglecta Wallr. Çobançöreği Azot 

Asteraceae Senecio vulgaris L. Taşakçılotu Azot 

Solanaecae Solanum americanum Mill. İtüzümü Azot 

Urticaceae Urtica urens L. Cilağan Azot 

 

Yabancı otların toprak indikatörü olarak kullanılması yeni bir kavram değildir. Yıllar öncesinde 

büyük Romalı bilim adamı Pliny the Elder bazı çok yıllık bitkilerin (yabani erik, mürver, meşe 

ve yaban mersini) yetiştiği topraklarda buğday üretiminin de yapılabileceğini belirtmiştir. Aynı 

çalışmada Betula sp, Fagus sp ve Acer sp orman bitkilerinin yanı sıra baldıran (Conium 

maculatum) gibi yabancı otların yayılım gösterdiği alanlar daha verimli toprakları işaret 

ederken, bazı çam türlerin (beyaz, Norveç, jack çamı) topluluk oluşturduğu alanların ise 

tarımsal değeri düşük, kumlu toprakların göstergeci bitkileri olarak yorumlanmıştır (Hill ve 

Ramsay, 1977).  

Benzer bir çalışmada ise uzun çayır bitkilerinin bulunduğu topraklar meyve bahçeleri, tahıl ve 

yem bitkileri yetiştiriciliği için uygun alanlar olurken, Çimen topağı (Nassella trichotoma 

(Nees) Hack. ex Arechav.) yetiştiği bölgelerin ise buğday ve yem üretimine daha uygun olduğu 

belirtilmiştir (Shantz 1911, Sampson 1939). Ayrıca kaz otu (Eleusine indica (L.) Gaertner) 

yabancı otunun bulunduğu bölgelerdeki toprakların verimliliği az olurken, kısa boylu çim 

bitkilerinin topluluk oluşturduğu alanlar ise en az verimli topraklar olarak belirtilmiştir (Hilgard 

1906). 

Diğer bir çalışmada ise tuzlu ve alkali topraklarda yaygın olduğu alanlarda halofit özellik 

gösteren çorakçöveni (Gypsophila oblanceolata), cirimotu (Suaeda altissima), cıbıltekesakalı 

(Scorzonera hieraciifolia Hayek),  çoraknakılı (Silene salsuginea), yumrulu salkım (Poa 

bulbosa L.), Ezgen (Camphorosma monspeliaca L.), çoraklavantası (Limonium lilacinum), yer 

kuduzotu (Limonium anatolicum), köpek dişi (Cynodon dactylon (L.) Pers,) etli soda otu 

(Salsola crassa), çatalacı (Petrosimonia brachiata) ve tuzlubakakotu (Crypsis aculeata) gibi 

bitkilerin alanda baskın olduğunu belirtilmiştir (Budak, 2012). Dolayısıyla bu türlerin 

popülasyon oluşturduğu alanlarda tuzlu ve alkali topraklar olduğu dikkate alınmalıdır.  

Ancak kozmopolit yabancı ot türleri çok farklı toprak türlerinde büyüyebildiğinden güvenilir 

göstergeci yabancı otlar değildir. Örneğin, Ballıbaba (Lamium purpureum) ve Çobançantası 

(Capsella bursapastoris) vb kozmopolit yabancı otların güvenilir indikatör türler olmadığı 

unutulmamalıdır. Ancak gelin tacı (Centaurea cyanus) ve Ortanca (Hydrangea spp.) gibi 

yabancı otlar ise toprağın pH özelliğini gösteren mükemmel göstergeci türlerdir, dolayısıyla bu  
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türlerin çiçekleri asidik bir toprakta pembe veya alkali bir toprakta mavi renkte olduğu 

belirtilmiştir (Anonim 2022f). 

 

SONUÇ 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı yabancı ot türlerinin toprak göstergecisi olarak 

kullanıldığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini ortaya koymuştur. Nitekim yapılan çalışmalar 

ışığında daha doğru toprak değerlendirmesi elde etmek için en yaygın olan yabancı ot 

(indikatör) türlerinden birkaçının bir arada gözlemlenmesinin daha doğru sonuçlar elde 

edilmesine olanak sağlayacağını göstermiştir. Örneğin, bir tarlada karahindiba ve 

sığırkuyruğunun her ikisi de asidik bir toprağı gösterir, ancak sığırkuyruğu aynı zamanda düşük 

verimli bir toprak göstergecisi olarak değerlendirildiğinden, sığırkuyruğu türünün tarlada tek 

başına bulunduğunda değerlendirmelerin yanlış yapılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle 

alanda sığırkuyruğu ile beraber karahindiba türü de yayılım gösterdiğinde araştırmacılar 

kolaylıkla toprağın asitliği hakkında yorumlamada bulunabilmektedir. Ancak arazi bilgisi 

hakkında net bir bilgiye sahip olmak için göstergeci bitkiler ile beraber gerektiğinde toprak 

analizleri tercih edilmelidir.  

Sonuç olarak bir tarlada dağılım gösteren yabancı ot topluluklarının gözlemlenmesi, toprak 

özelliklerini tahmin etmek ve tarımsal uygulamaların etkileri hakkında çıkarım yapmak için 

hızlı ve ucuz bir yöntem olduğundan çiftçi ve üreticiler açısından oldukça önemlidir. Ancak 

yabancı ot kompozisyonları çok küçük alanlarda bile farklı ekolojik faktörlerde etkilenebildiği 

de unutulmamalıdır. Bu nedenle daha doğru bir arazi yönetimi için yabancı otların göstergeci 

bitki olarak kullanılmasının yansıra, arazi gözlemleri ve toprak değerlendirme sonuçları ile 

ilişkilendirilerek yorumlanması daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir. 
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ÖZET 

Nanoteknoloji kısaca boyutları milyarda bir olan malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

yapılarınıaraştıran ve kullanım alanlarıyla ilgilenen disiplinler arası bir 

alandır .Nanomalzemeler nanoteknolojinin temel taşlarını oluşturlar ve bu boyutta eşsiz optik, 

manyetik ve elektriksel özellikler taşırlar. Günümüzde, nanoteknoloji hızla gelişen, 

mühendislik, biyoloji, kimya, fizik ve tıp alanları ile kombine olabilen ve bu bilim dalları 

arasında geleneksel sınırları ortadan kaldıran disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Dünya genelinde 

ülkeler nanoteknoloji sahasında önemli yatırımlar yapmaktadır. Bununla birlikte farklı 

araştırmalarda (tekstil, biyoteknoloji, eczacılık, medikal, savunma sanayi, malzeme, imalat 

sektörü, tarım vb.) yaygınlaşarak kullanılabilmelerine imkan sunmaktadır. Bu durum 

nanoteknolojiden daha fazla alanda yararlanılmasının dışında nanoteknolojiye dayalı devrim 

niteliğinde farklı ve çeşitli ürünlerin tasarlanabilmesini sağlamaktadır. Son yıllarda 

nanoteknoloji ve klinik uygulamaları hakkında giderek artan oranda literatür olmasına rağmen, 

nanopartiküller ve hücreler arasındaki moleküler düzeydeki etkileşim mekanizmaları tam 

olarak anlaşılamamıştır. Nanopartiküllerin üretimi nanoteknolojide yapılması planlanan 

yeniliklerdeki ilk basamağı oluşturmakta; bu partiküller oldukça kapsamlı bir aralıkta fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik yöntemlerle üretilebilmektedir. Nanopartiküller konusunda en çok 

araştırılan ve tartışılan konular, bu partiküllerin insan ve çevre üzerine oluşturabileceği 

potansiyel toksik etkiler ve sürdürülebilir üretim yöntemleridir. Bilim bu konuda gün geçtikçe 

ilerleme kaydetme ve bu temel sorunlara çözümler üretmektedir. Bu sayede, nanopartiküllerin 

gittikçe günlük hayatımızın büyük bir parçası haline geleceği öngörülmektedir. Bu çalışmada, 

nanopartiküllerin biyolojik yönteme dayalı üretimleri ve etkileri konusu sonuçlar geniş bir 

çerçevede tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji ,Nanopartiküller ,Biyoteknoloji,Toksik etki 
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METHODS BIOLOGICAL SYSTEM NANOPARTICLES 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Nanotechnology is an interdisciplinary field that investigates the physical, chemical and 

biological structures of materials whose size is one billionth and deals with their usage areas. 

Nanomaterials form the cornerstones of nanotechnology and have unique optical, magnetic and 

electrical properties in this dimension. Today, nanotechnology is an interdisciplinary science 

that is developing rapidly and can be combined with engineering, biology, chemistry, physics 

and medicine and eliminates the traditional boundaries between these disciplines. Countries 

around the world are making significant investments in the field of nanotechnology. In addition, 

it allows them to be widely used in different researches (textile, biotechnology, pharmacy, 

medical, defense industry, materials, manufacturing sector, agriculture, etc.). In addition to 

benefiting from nanotechnology in more areas, this situation enables the design of revolutionary 

different and various products based on nanotechnology. Despite the growing literature on 

nanotechnology and its clinical applications in recent years, the mechanisms of interaction 

between nanoparticles and cells at the molecular level are not fully understood. The production 

of nanoparticles constitutes the first step in the planned innovations in nanotechnology; these 

particles can be produced by a wide range of physical, chemical and biological methods.  The 

most researched and discussed topics on nanoparticles are potential toxic effects of particles on 

humans and the environment, and sustainable production methods. Science about it making 

progress day by day and solutions to these fundamental problems manufactures. In this way, it 

is predicted that nanoparticles will increasingly become a big part of our daily life. 

In this study, the results of the production of nanoparticles based on biological methods and 

their effects are discussed in a wide framework. 

 

Keywords: Nanotechnology, Nanoparticles, Biotechnology, Toxic effect 
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1. INTRODUCTION  

In this article, developments in nanotechnology in many fields such as structural materials, food 

and agriculture, nano Safety, Environment and water, health field, which stand out with their 

dynamic and interdisciplinary structure, will be discussed through literature review. 

Historical Development of Nanotechnology Actually, the use of nanotechnological products, 

which has a much older history than expected, is based on antiquity.Nanotechnology is defined 

as one of the most important technologies of the 21st century. 

 

 

Figure 1. Lycegus cups 

 

We have to rethink the word “impossible and imagination” and now dreams do not seem so far 

from being real. The concept of "dwarf" which is used in the structure of nano-science and 

related technology and evaluated as the origin of the concept refers to a structure from small. 

When we consider nano-technology from a conceptual perspective, it is possible to say that the 

concept derives from two separate words “nano” and “technology”.  

The concept of “nano” from these two words is a Greek word that is used in the sense of 

“dwarf”. 

 Nano-technology, which is formed by the fusion of the concepts of nano and technology, can 

be defined as technology produced with very small size materials. 

Nanoparticles are defined as dusts measuring range 1-100 nm and smaller, and these particles 

form the basis of nanotechnology. 
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Figure 2. Nanoparticle sizes 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1.CHARACTERISTICS OF NANOTECHNOLOGY 

1.Nano-technology is the technology of possibilities. 

2. Nano-technology changes the traditional one and enables the production of products with 

higher standards through new production methods. 

3. Nano-technology is multidisciplinary. 

4. Nano-technology is universal  
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2.2. PRODUCTION OF NANOPARTICLES  

 

 

Figure 3. Synthesis approaches for nanoparticles (a) bottom-up and (b) top-down approaches 

 

2.3. VARIOUS METHODS USED FOR NANOPARTICLE SYNTHESIS BY 

BIOREDUCTION 

 

Figure 4. Synthesis methods for nanoparticles 
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2.4. APPLICATION AREAS OF BIOLOGICAL NANOPARTICLES 

The application areas of biological nanotechnologies are quite wide and continue to develop. 

Nanotechnology, which is a multidisciplinary science, includes physics, chemistry, biology, 

computers and materials science. In addition to its use in fields such as electronics, it has also 

started to be important in the field of medicine. This besides, it has applications in cosmetics, 

agriculture and medical fields 

2.5. REFLECTIONS TO OUR LIVES IN NANOTECHNOLOGY APPLICATIONS 

 

Figure 5. Reflections of nanotechnology applications 

 

 

Figure 6. Biological synthesis of nanoparticles 
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2.6 APPLICATION AREAS OF COMPUTER SCIENCE NANOPARTICLES 

 

Figure 7. Nanotechnology 

 

2.7 WHAT IS GREEN NANOTECHNOLOGY 

Whenever the term “Green” is used, it refers to the environment friendly objects and 

“Technology” means the application of knowledge for practical purposes 

The findings obtained from the studies have led to the formation of the concept of Green 

Nanotechnology, which is pro-environmental, low toxicity, based on the production of 

nanoparticles from living cells.  

This concept is expressed as working techniques that help solve the problems caused by waste 

products, do not pose a risk to human health, and examine practical techniques within the field 

of nanotechnology. 

 

 
 

 

Figure 8. Sustainable Nanotechnology 

1514



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Green plant extracts and microorganisms are widely used in green nanotechnology studies. 

Synthesis of metallic nanoparticles using plant extracts. Due to their easily accessible and 

widespread features, nanoparticles prepared by synthesizing from plants are called fast, stable 

and economical Green plant extracts and microorganisms are widely used in green 

nanotechnology studies. 

It was observed that the synthesis of silver nanoparticles took place very quickly by using 

Fusarium oxysporum and different fungal isolates isolated from the soil. Actinomycetes are 

microorganisms that share important characteristics of fungi and prokaryotes such as bacteria.  

 

 

Figure 9. Green nanotechnology – A new hope for medical biology 

 

Although there are various studies on the synthesis of nanoparticles through bacteria, the 

mechanism of synthesis has not been fully elucidated. Synthesis is categorized according to its 

location as intracellular (intracellular) and extracellular (extracellular).Among the nanoparticles 

synthesized intracellularly by bacteria are gold, silver, selenium, palladium, iron oxide, 

magnetite, cadmium sulfide, zinc sulfide and zinc oxide (the genus; B. cereus, E.coli, 

Lactobacillus, Corynebacterium spp, Clostridium spp e.g).The production of metal 

nanoparticles such as silver and gold, titanium dioxide, iron oxide, cadmium sulfide, copper, 

lead and zinc oxide has been successfully carried out by various researchers by extracellular 

means( the genus; B. cereus, B. subtilis, B. safensis  e.g). 

.  
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Figure 10. Intra and Extra cellular nanoparticles formation 

 

CONCLUSION  

Researchers have proven that 30 nm biologically synthesized nanoparticles show 96.67% 

antibacterial activity, but chemically obtained nanoparticles do not have a significant effect at 

the same concentration. 

In addition to anticancer and antimicrobial activities, it was concluded that the functionality of 

nanoparticles involved in biomedical processes in the preparation of biosensors is more. 

It has been predicted that biological nanoparticles can create any anticancer drug effect by 

increasing the speed of drug delivery against some cells, reducing the needed drug dose and 

preventing the side effects of excess drug amount. 

Apart from all these, it is possible to use biological nanoparticles in cosmetic and medical 

processes. 

As a result, biological systems work like nanotechnological factories in every process. 

In the light of this information, more advantages than promised will continue to be obtained 

thanks to the advances made with nanotechnology.     
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ÖZET 

Nanoteknoloji, biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik bilimlerini kapsayan disiplinler arası bir 

alandır. Bu çalışmanın amacı, gümüş nanoparçacıkların (AgNP'ler) in vitro antimikrobiyal 

aktivitesinin yanı sıra in vivo sürdürülebilirliklerini belirlemektir. Şeftali yapraklarından 

sentezlenen AgNP' lerin, UV-görünür spektroskopi (Uv-vis), Transmisyon Elektron 

Mikroskobu (TEM), Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) karakterizasyon 

analizleri yapıldı. Spektrofotometre analiz verilerine göre, sentezlenen AgNP'lerin UV-Vis 

spektrum piki ile karakterize edildi. Şeftali yaprak özütü 425 nm dalga boyunda uzun süre 

stabil kaldığı ve maksimum absorbansa sahip olduğu belirlendi. Biyomedikal uygulamalar için 

patojenik türler üzerinde antimikrobiyal etkiler incelenmiştir. AgNP'nin antimikrobiyal 

etkilerini antibiyotik ve antifungallerle karşılaştırmak: Duyarlılık testleri için gram pozitif 

(Staphylococcus aureus ATCC 29213), gram negatif (Escherichia coli ATCC 25922) ve mantar 

(Candida albicans ATCC 10231) suşundan elde edilen standart mikroorganizmalar 

kullanılmıştır. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü AgNP' nin antibakteriyel ve 

antifungal duyarlılık testlerinde ABD'de (CLSI) yöntemleri kullanılmış ve 

antifungal/antibiyotik duyarlılık verileri ortaya çıkmıştır. AgNP'lerin, Staphylococcus aureus 

ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, ve Candida albicans ATCC 10231   üzerindeki 

Minimum İnhibitör Konsantrasyonu (MİK) değerlerinin (mg/mL) sırasıyla 0.125, 0.50, ve 

0.125 düzeyinde olduğu tespit edildi. 

 

Anahtar Kelimeler: Activity of Silver Nanoparticles (AgNPs), TEM, FTIR and UV Vis 

spectrum, MIC, CLSI, Mikrodilüsyon test, Antimikrobial etki 
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EFFECT OF NANOMOLLECULES ON MICROORGANISMS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Nanotechnology is an interdisciplinary field that encompasses biology, chemistry, physics and 

engineering sciences. The aim of this study was to determine the in vivo sustainability as well 

as the in vitro antimicrobial activity of silver nanoparticles (AgNPs). UV-visible spectroscopy 

(UV-vis), Transmissive Electron Microscopy (TEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

(FTIR) characterization analyzes of AgNPs synthesized from peach leaves were performed. 

According to the spectrophotometer analysis data, the synthesized AgNPs were characterized 

by UV-Vis spectrum peak. It was determined that it remained stable and had maximum 

absorbance. Antimicrobial effects on pathogenic species have been studied for biomedical 

applications. Comparing the antimicrobial effects of AgNP with antibiotics and antifungals: 

Standard microorganisms obtained from gram positive (Staphylococcus aureus ATCC 29213), 

gram negative (Escherichia coli ATCC 25922) and fungal (Candida albicans ATCC 10231) 

strains were used for susceptibility tests. In the antibacterial and antifungal susceptibility tests 

of the Clinical and Laboratory Standards Institute AgNP, US (CLSI) methods were used and 

antifungal/antibiotic susceptibility data emerged. The Minimum Inhibitor Concentration (MIC) 

values (mg/mL) of AgNPs on Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 

25922, and Candida albicans ATCC 10231 were 0.125, 0.50, and 0.125, respectively. 

 

Keywords: Activity of Silver Nanoparticles (AgNPs), TEM, FTIR and UV Vis spectrum, MIC, 

CLSI, Microdilution test, Antimicrobial effect 

 

  

1520



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

1. INTRODUCTION 

Nanotechnology is a new multi-disciplinary approach that covers a wide range of research areas 

that go beyond its key disciplines, supported by technological advances and advanced research 

in various scientific fields such as engineering, biology, physics and chemistry, environment, 

materials science, medicine and pharmacy. Nanoparticles, known as particles in the 1-100 nm 

range of matter size and below, form the basis of nanometer-sized materials and thus 

nanotechnology. In nanotechnology, nanoparticles are classified as organic and inorganic. 

Different physical and chemical methods are used for the synthesis of organic and inorganic 

nanostructures. 

New applications of nanoparticles and nanomaterials are growing rapidly due to completely 

new or improved properties based on their size, distribution and morphology. Healthcare, 

cosmetics, biomedicine, food and feed, drug-gene delivery, environmental, healthcare, 

mechanical, optics, chemical industries, electronics, aerospace industries, energy science, 

catalysis, light emitters, single electron transistors, nonlinear optical devices, and photo- It is 

becoming widespread in many areas such as electrochemical applications (1-6 ) 

Among all metal nanoparticles, nanotechnology due to its unique properties such as chemical 

stability, good conductivity, catalytic and most importantly antibacterial, antiviral, antifungal, 

in addition to anti-inflammatory activities that can be combined into silver nanoparticles, 

composite fibers, cryogenic superconducting materials, cosmetic products, food industry and 

electronic components. It attracts unlimited attention in the field (7,8) 

Silver is promising from metallic nanoparticles. Metal ions contain important antibacterial 

properties due to their large surface area.  Thus, they attract the attention of researchers due to 

the increasing microbial resistance to antibiotics and the development of these resistant strains. 

Due to their high surface-to-volume ratio and antibacterial properties, they find application in 

medicine. Silver has many important advantages as an antimicrobial agent. These advantages 

are; silver is a very broad-spectrum antibiotic, there is almost no bacterial resistance in silver, 

and more is non-toxic at low concentration as previously stated (7). 

It is known that the use of silver in water disinfection, in the treatment of burns and chronic 

ulcers dates back to 1000 BC. In the literature, it is reported that silver was used as an eye drop 

in the 1800s, then its use decreased with the discovery of penicillin, but in the 1960s, 0.5% 

silver nitrate solution was widely used in the treatment of burns (8). These structures are added 

as antiseptic to wound dressings, topical creams, antiseptic sprays and fabrics for biomedical  
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applications and exhibit broad biocidal action against microorganisms through disruption of 

cell membranes thereby inhibiting their enzymatic activity. 

Although the synthesis time and cost of nanoparticles by different physical and chemical 

methods are low, toxic chemicals are used in the synthesis stage of most of the obtained 

nanoparticles. Therefore, the obtained nanoparticles have toxic properties. On the other hand, 

the toxicity of these nanoparticles, which are used in many living areas of people today, is a big 

disadvantage. For this reason, it is necessary to synthesize nanoparticles using natural methods 

without using any toxic chemicals. Antimicrobial Effects of Silver Nanoparticles In recent 

years, it has been observed that many microorganisms develop single or multiple antibiotic 

resistance (7-10). 

Ag NPs; It has been used safely in many areas for centuries as a broad spectrum antimicrobial 

agent with its antibacterial, antifungal and antiviral properties. Such as copper, zinc, titanium, 

gold other metal ions are also known to have antimicrobial properties. Silver kills 

microorganism’s mechanism is still not very clear. According to the theory; thiol (-SH), where 

silver binds to the bacterial cell wall and cell membrane. It has been found that it interacts with 

the proteins in its group and neutralizes them and replaces it with a hydrogen cation by reducing 

the membrane permeability, thus causing the death of bacterial cells reported (10). 

For this purpose, the green synthesis of biologically silver nanoparticles and the antibacterial / 

fungicidal properties of the obtained particles were investigated. 

 

2. MATERIAL AND METHOTS 

2.1. MATERIALS 

In the study, peach leaves obtained from the market were used. Silver nanoparticles (Silver 

nitrate 99.8% pure) were obtained from Merck, Germany). Standard Microorganisms from 

bacterial strains (Staphylococcus aureus ATCC 29213), (Escherichia coli ATCC 25922) and 

fungal (Candida albicans ATCC 10231) strain were used. 

Standard reference microorganisms were procured from American Type Culture Collection 

(ATCC), Manassas, Virginia. Vancomycin, fluconazole and ertapenem were obtained from 

Sigma Aldrich. Whatman No. 1 filter papers are obtained from local Market. 

2.2. PREPARATION OF PLANT EXTRACT 

Fresh peach leaves are washed with tap water and then with distilled water, then, leaves were 

dried at room temperature. Then, leaves were cut into small pieces; 45 g of leaves were added 

in 180 mL distilled water and then heated at 70°C for 15min.  After cooling down, the mixture  
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for 20 min at 12,000 rpm was centrifuged and it is separated through Whatman No.1 filter paper 

.The supernatant was kept at 4°C for further analysis (11). 

 

 

Figure 1. Fresh peach leaves 

 

2.3 SYNTHESIS OF AgNPs 

1 mM AgNO3 was weighed and stirred in a magnetic mixer for a while to dissolve in 100 ml 

of distilled water. 

After dissolution, approximately 85 ml of leaf extract was added to the AgNO3 solution and 

centrifuged in a magnetic mixer at 60 ˚C at 350 rpm for 4 hours and made ready for 

characterization processes. 

 

 

Figure 2.  Color change as a result of Leaf Extract application: A. Silver nitrate solution,  B. Supernatant after 

centrifugation (0 hour) C. Supernatant + Silver nitrate solution (4 hour) 

 

 

1523



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

At the end of the reaction, a color change from light yellow to dark brown was observed in the 

solution color. This color change is a characteristic feature of AgNPs. 

2.4 CHARACTERIZATION OF AgNPs 

The formation of AgNPs was first followed by the color change macroscopically (9). 

UV-Vis spectrophotometric analysis:  

Optical properties of Ag NPs UV-vis absorbance were observed with Shimadzu 

Spectrophotometer measuring at 200-800 nm wavelengths. Deionized water was used as a 

blank.(12) 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) spectra of the Ag NPs were obtained with a 

Perkin-Elmer FTIR spectrophotometer (Norwalk, CT, USA). 

Biological Transmission Electron Microscopy (Bio-TEM; H-7650, Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan) 

was then used to examine the surface morphologies and sizes of the Ag NPs (13). 

2.5 DETERMINATION OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION 

MIC values of AgNPs on gram-negative (Escherichia coli ATCC 25922) and gram-positive 

(Staphylococcus aureus ATCC 29213) bacteria and Candida albicans were determined by 

microdilution using a 96-well microtiter plate. Mueller Hinton Broth for bacteria and RPMI 

(Growth Medium Used in Cell Culture) were added to the wells for yeast. AgNPs solution was 

added to the microplates containing the medium and microorganisms. 100 μL was taken from 

these wells each time and transferred to the next well. Then, a certain amount of microorganism 

solutions prepared and adjusted according to 0.5 McFarland was added to the microplates. It 

was incubated at 37 °C for 24 hours. The lowest concentration without growth after incubation 

was determined as the MIC value. In addition, a 1 mM AgNO3 solution with commercial 

antibiotics vancomycin, ertapenem and fluconazole was used to compare the antimicrobial 

effects of AgNPs on S. aureus,E. coli and C. albicans (14). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. UV-Vis ABSORPTION ANALYSIS 

Characterized by the UV-Vis spectrum peak of the synthesized AgNPs peach leaf extract at a 

wavelength of 425 nm for a long time found to be stable.The UV-vis spectrum showed that the 

maximum absorbance at 425 nm increased with time incubation with AgNO3 plant extract (Fig. 

3). For the characterization of NPs, the maximum absorbance peaks seen in UV spectroscopy 

indicate NP formation and this method is a useful method in the characterization of AgNPs. In 

a study conducted in 2020, pine bark extract was used as a reducing agent and a broad  
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absorption peak was observed at a wavelength of about 460 nm [26]. Simlarly, some researchers 

reported that the absorption spectrum of AgNPs is between 425-461 nm.(15,16) 

 

 

Figure 3. Characterization of Obtained Biomaterial 

 

3.2 FT-IR ANALYSIS 

The FTIR spectrum of the sample is shown (Fig.4). The broad peak at 3342 cm-1.It is thought 

that it is caused by the O-H stretching of the alcoholic and phenolic groups in the polymeric 

structure of the plant and the N-H stretching of the amine groups. The peaks at 3008 cm-1 belong 

to the aromatic C-H stresses, while the peaks at 2921 and 2851 cm-1 belong to the aliphatic C-

H stresses. The C=O stretching of the carboxylic groups in the structure of the plant is severe. 

As a result, the carbonyl stretch (amide I band) of the amide groups was observed at 1737 cm-

1 and 1648 cm-1. The peaks at 1606, 1050 and 1454cm-1 can be attributed to the C=C stretching 

vibrations of the aromatic ring, and the peak at 1361cm-1 can be attributed to the C-N stretching 

vibrations of the amines. The peak caused by C-O stresses of ester and alcohol structures is at 

1050 cm-1observed. Research results are compatible with the literature (17-19) 
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Figure 2. FT-IR spectra of silver nanoparticles 

 

Frequency peaks, are the peaks that are frequently found in amino acids and protein structure. 

Therefore, the enzymes in the cell extract of Candida species, the production of silver 

nanoparticles and the production of these enzymes. 

FT-IR studies have indicated that the amide groups of proteins have a high metal binding 

capacity, thus confirming that proteins act as capping agents to stabilize nanoparticles. 

3.3 TEM ANALYSIS  

It is seen that the biosynthesized AgNPs mostly have a spherical morphology (Fig.5). It has 

been reported by many different researchers that AgNPs have spherical morphology (20, 21). 
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Figure 5. TEM image of AgNPs 

 

The obtained AgNPs were found in pathogen gram-positive S. aureus ATCC 29213, gram-

negative E. coli ATCC 25922 and C. albicans ATCC 10231 strains. 

  It was evaluated by comparing it with commercial antibiotics and silver nitrate solution used 

in the synthesis stage. It has been shown that AgNPs are more effective than silver nitrate and 

also show that they have an antimicrobial effect even at very low concentrations (Table.1.)(22) 

 

Table 1. MIC values of AgNPs (μg/mL) 

 

Microorganisms  

 

 

AgNPs  

 

 

AgNO3  

 

 

Antibiotics 

Staphylococcus aureus  

ATCC 29213  

0.125  0.5  0.5 

Escherichia coli  

ATCC25922  

0.50  1  0.125 

Candida albicans  0.125  0.5 0.0625 
ATCC 10231 
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4. CONCLUSION 

 NP synthesis using plants is much cost effective.Peach leaf extract has been used as a reducing 

and stabilizing agent for the biosynthesis of AgNPs. Biomolecules in the extract may be 

responsible for the formation and stabilization of AgNPs. 

Strong absorption was observed between the synthesized AgNPs (max 400-450 nm) depending 

on the size, shape and morphology of the particles. Synthesized AgNPs obtained using the green 

approach can significantly change the size and shape, thus making desired AgNPs usable for 

various applications 

It is thought that the use of AgNPs, which we obtain as environmentally friendly, in many 

sectors such as materials science, medicine, health, biotechnology, agriculture and food. 
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ÖZET 

Madencilik faaliyetlerini içeren üretim ve tüketim aşamalarında, doğal peyzajda tahripler 

oluşmaktadır. Madencilik faaliyetlerinden dolayı kısmen veya tamamen tahrip olmuş alanların 

iyileştirilmesi ve bu alanların faaliyet sona erdikten sonra çeşitli amaçlar için kullanılmaları, 

kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımlar için yapılacak onarım çalışmaları büyük 

önem arz etmekle birlikte, doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak ve yaşanabilir sağlıklı 

bir çevreye sahip olmak için de gereklidir. Yapılan çalışmalarda bozulmuş alanların yeniden 

doğal ve kültürel peyzaj özelliklerine, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına, doğal yaşam 

alanlarına uygun yeni bir yaşam alanı şeklinde kazandırabilmek amacıyla doğru materyal ve 

tekniklerin dikkatlice seçilmesi gerekmektedir. Madencilik faaliyetlerinde, doğal yapının 

mevcut durumuna en yakın olarak tekrar getirilmesi, genelde ekosistem restorasyonu çerçevesi 

değerlendirilerek doğal bitki örtüsünün tekrar oluşmasını sağlayan çalışmalar ekosistem 

restorasyonunun en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Ekosistem restorasyonunda 

doğal bitki örtüsünün kullanımıyla yaşam alanı yeniden düzenlenmekte; böylece hasar görmüş 

ya da bozuk ekosistemlerin önceki sağlıklı süreçlerine geri dönmesi sağlanmaktadır. Bu 

araştırmada madencilik faaliyetleri yapılan alanların peyzaj onarımında bitkilendirme 

çalışmaları ele alınmıştır. Bu bağlamda sonuç olarak doğru bitki seçimlerinin hem alanın 

sağlıklı çevreye dönüştürülmesi hem de olumsuz görsel etkilerin iyileştirmesinde etkili olacağı 

belirtilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bitkilendirme, Çevre onarımı, Görsel etki, Madencilik. 
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EXAMINATION OF VEGETATION IN LANDSCAPE REPAIR OF MINING 

ACTIVITIES 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the production and consumption stages, which include mining activities, the natural 

landscape is destroyed. Rehabilitation of the areas that have been partially or completely 

destroyed due to mining activities and their use for different purposes after the end of the 

activity, the conservation of resources and the restoration works to be carried out for sustainable 

uses are of great importance is also necessary. In the studies carried out, it is necessary to 

carefully select the right materials and techniques in order to reintroduce the degraded areas 

into a new living space suitable for their natural and cultural landscape characteristics, socio-

economic and cultural structure and natural habitats. In mining activities, the restoration of the 

natural structure as close to its current state is generally evaluated within the framework of 

ecosystem restoration, and the studies that ensure the regeneration of natural vegetation 

constitute one of the most important stages of ecosystem restoration. In ecosystem restoration, 

the living environment is reorganized through the use of natural vegetation, thus allowing 

damaged or degraded ecosystems to return to their previously healthy processes. In this paper, 

planting studies in landscape restoration of mining areas are discussed. In this context, it is 

stated that the right plant selection will be effective both in transforming the area into a healthy 

environment and in improving the negative visual effects. 

 

Keywords: Environmental restoration, Mining, Vegetation, Visual impact.  
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1. GİRİŞ 

Dünyada var olan ekolojik dengenin genelde insanlarca tahrip edilmesi çevre sorunlarının temel 

nedenlerinden en önemlisidir. Ekosistemin yapısının bozulmasında ve verimliliğin düşmesinde 

önemli rol alan madencilik faaliyetleri dâhil tüm endüstriyel faaliyetler çevre üzerinde kalıcı 

veya geçici etkilere sahiptir. Hatalı alan kullanımı ve endüstriyel faaliyetler nedeniyle zarar 

görmüş alanı çevresel bakımdan stabil duruma getirmek, sağlıklı bir çevrenin doğal 

kaynaklarıyla birlikte gelecek nesillere bırakılması için mecburidir. Fakat, zarar görmüş bir alan 

kendi haline bırakıldığı takdirde kendini onarması ve tekrar ekolojik dengeye kavuşması uzun 

yıllar almaktadır. Bu alanları uygun zaman sürecinde tekrar doğaya kazandırmak ancak insan 

yardımıyla gerçekleşebilir (Shparyk ve Parpan, 2004; Şimşir ve ark., 2007; Kalaycı ve Uzun, 

2016).  

Madencilik faaliyetleri sonrasında atık ve hafriyatın depolanması sırasında gereken önlemler 

alınmadığı takdirde bu alanlar sağlık açısından tehlikeli olabilmektedir Doğal kaynaklar ve 

çevrenin kirlenmesine karşı korunması, kirliliğinin önlenmesi bakımından çok önemli olmakla 

beraber, kirlenmiş alanların arınması da mevcut çevre kirliliğinin sağlığı açısından büyük önem 

taşımaktadır. Sağlıksız bir çevrenin meydana gelmesiyle birlikte olumsuz bir görsel peyzaj 

etkisi de yaratılmaktadır (Karakurt, 1993; Esringü ve Özer, 2019). 

Doğa onarım bağlamında ilgili meslek disiplininin konuya yaklaşımı yönünde ıslah, 

restorasyon, tekrar bitkilendirme, bitkisel örtüleme, iyileştirme (meliorasyon), toprak ıslahı, 

arazi düzenleme, biyolojik ıslah, alan kullanım planlaması, rehabilitasyon, restorasyon, 

reklamasyon gibi tanımlamalarla karşılaşılmaktadır. Bu ifadelerden Yeniden Bitkilendirme 

(Revegetation): Arazi yeniden doldurulduktan sonra veya döküm alanları yeniden düzenlenip 

bitkilendirme işlemine hazır duruma getirildikten sonra başlayan ve arazide planlanmış bitki 

örtüsünün oluşturulması amacıyla gerekli bütün çalışmaları (tohumlama, fidanların dikimi, 

gübreleme, sulama, bakım vb.) içermektedir (Şimşir ve ark., 2007). 

Akpınar’a (1994) göre Doğa Onarımının Aşamaları; Alan Kullanım Planlaması, Yeniden 

Düzenleme, İyileştirme, İzleme ve Bakım aşamalarından oluşmaktadır. İyileştirme Aşaması ise 

Toprağın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Yeniden Bitkilendirmeyi içermektedir. 

Çelem (1988), toprak, bitki, demir ve taş gibi onarım elemanlarının kullanımıyla doğa koruma 

önlemlerinin alınmasını Doğa Onarımı olarak ifade etmektedir. Doğa onarımının bitkisel 

materyalle onarım şeklini de Bitkisel Örtülendirme şeklinde nitelendirmiştir. Buchwald ve 

Jencks’e (1968) göre “Bitkisel Örtüleme” peyzaj mimarlığı hedef ve amaçlarına ulaşmak için 
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bitkileri, bitki bölümlerini ve bitki topluluklarını canlı onarım ve düzenleme elemanı olarak 

kullanma şeklinde tanımlanmaktadır (Çelem, 1988). 

Bu çalışmada Türkiye’de yaygın şekilde kullanılan ve genelde ağaçları ve çalıları içeren bitki 

türlerinin bazılarından söz edilmiştir. 

 

2. YENİDEN BİTKİLENDİRMEDE BİTKİ SEÇİM KRİTERLERİ 

Zarar görmüş alanların yeniden bitkilendirilmesinde temel hedef doğrultusunda alanın genel 

özellikleri kapsamında birçok faktör dikkate alınarak uygun bitki türleri seçilmelidir. Bitki 

seçim kriterleri A. Ekolojik Özellikler, B. Kültürel ve İşlevsel Kriterler, C. Ekonomik Kriterler 

olarak üç ana başlık altında toplanabilir (Pamukçu, 2004; Ateş, 2008; Surat ve Aybar, 2019).  

-EKOLOJİK ÖZELLİKLER: a) Toprağın fiziksel özellikleri (tekstürü, özgül ağırlığı, 

horizon derinlikleri) ve kimyasal özellikleri (Ca içeriği, pH derecesi, toprak içindeki ağır metal 

birikimi, toprak tuzluluğu, makro-mikro elementler, organik madde içeriği, toprak bünyesi), 

toprağın mikroorganizmal özellikleri: mycorrhiza varlığı, b) İklim koşulları (sıcaklık, nem, 

rüzgâr alımı ve şiddeti, güneşlenme süresi, yağış, don olayları, güneşlenme şiddeti), c) Başka 

bitkilerle ilişkileri (bitki sosyolojisi ve bitki ekolojisi), d) Hava kirliğine dayanıklı türlerin 

seçilmesi maddelerini kapsamaktadır. 

-KÜLTÜREL VE İŞLEVSEL KRİTERLER: a) Bitkilerin piyasadan rahatlıkla 

bulunabilmesi, b) Bitki dikimi ve büyümesi sırasında ek sulama ve bakım işlemi 

gerektirmemesi, c) Bitki fidelerinin dikenli, kolay kırılgan ve hassas olmaması, d) Köklerin 

güçlü, derin ve yaygın olması, rizom ve stolonlarıyla alana yayılabilen bitkiler olması, e) Başka 

bitkilerin gelişimini engellememesi, f) Görsel açıdan bitkinin çapı, boyu, rengi, formu 

uygunluğu, g) Bitkinin muhtemel ağır metal birikimine toleransının yüksek olması, h) Bitkinin 

gürültü ve toz emisyonunu önleyici, rüzgâr erozyonunu önleyici özelliğinin olması,  i) 

Kendiliğinden üreme/yayılma şansının olması özelliklerinin olması gerekmektedir. 

-EKONOMİK KRİTERLER: a) Bitkilerin tohumları veya fideleri piyasadan ucuza temin 

edilmeli, b) Kök duyarlılığı ve nakliye kolaylığı açısından yakın çevresinden temin edilmeli, c) 

Mümkün olduğunca ucuz türlerden seçilmeli, egzotik türlerden kaçınılmalıdır. 

 

3. YENİDEN BİTKİLENDİRME İŞLEMLERİ 

Yeniden bitkilendirme işlemleri tarla, bahçe, otlak, mera, orman, vb. gibi kullanma amacını 

hedefleyebilir. Madencilik faaliyetleri sonrasında bitki yetiştirme ortamı olarak örtü tabakasının 

fiziksel ve kimyasal özellikleri, arazinin toprak özellikleri, topografyası ve ayrıca iklim verileri 

analiz edilerek yeniden bitkilendirme planlanması yapılmalıdır. Yeniden bitkilendirme  
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işleminden önce sorun oluşturabilecek fiziksel ve kimyasal özelliklerin çözüm yollarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu arazilere organik madde içeriği yüksek malzemelerin 

eklenmesi ile toprağın su tutma kapasitesini arttırmak suretiyle bitki yetiştirilmesi için daha 

uygun ortamlar oluşturulmalıdır. Bu alanlarda bozulan arazi şekilleri varsa gerektiğinde dolgu 

yapılarak veya dik şevlerin eğimi uygun duruma getirilerek bitkilendirme yapılmalıdır. Bu 

işlemlerin yapılması mümkün değilse bitkilendirme çalışmalarına en önce topografyanın uygun 

olduğu yerlerden başlamak yararlı olacaktır. Erozyon ve heyelan tehlikesini meydana 

getirebilecek hafriyat yığını olan tepelerin sabit duruma getirilmesi amacıyla toprak muhafaza 

tedbirleri alınmalıdır. Alanda iklim ve eğim durumuna uygun teraslar oluşturulup dikimler bu 

teraslar üzerinde gerçekleştirilmelidir (Şimşir ve ark., 2007; Esringü ve Özer, 2019). Gökçe ve 

ark.’na (2015) göre birçok örtü bitkisi hızlı büyüme avantajını taşımaktadır. Acil bitkisel destek 

olmadığında erozyonun meydana gelebileceği yamaçlarda hızlı büyüyen örtü (aynı zamanda 

öncü) bitkiler doğru bir önlemdir. Eğimli alanların bitkilendirilmesinde yararlanılan önemli 

bazı öncü bitkiler bu amaç için kullanılmalıdır. Yapılan analizlerin sonucunda dikim yapılan 

toprak besin maddesince zayıf ise, organik veya inorganik gübreleme yapılmalıdır. Sulama 

suyu kolay temin edilebiliyorsa ilk yıllarda sulama yapılması bitki örtüsünün gelişmesini 

hızlandıracaktır. Bitki örtüsü oluşturulduktan sonra özellikle ilk yıllarda yabancı ot mücadelesi, 

çapalama, sulama, gübreleme gibi bakım işlemleri yapılmalıdır. Alanda bitkilerin düzensiz ve 

plansız otlatmalara ve yabani hayvanların zararlarına karşı koruma tedbirleri alınmalıdır.  

Maden alanlarında doğal bitki örtüsünün oluşumu 70-80 yıl ve bazen daha uzun seneler 

alabilmektedir (Özalp ve ark., 2008). Bu nedenle onarım aşamalarından "ön bitkilendirme" 

çalışmasında yüzeyin örtmesi sağlanarak daha sonra "kalıcı bitkilendirme" çalışmalarının 

yapılması önemlidir. Bu yüzden onarım çalışmalarında çayırlandırma aşamasında 

kullanılabilecek azot bağlayıcı bitkilerden, Dorycnium graecum (L.) Ser., Trifolium alpestre L., 

Capparis spinosa, Lotus alpinus, Ephedra gracillis, Hypericum orientale L., Ephedra 

campidopoda, Scleranthus perennis L. subsp. perennis ve Cerastium gnaphalodes gibi türlerin 

kullanımı hem doğal çayır otlarının hem odunsu bitkilerin büyümesine katkı sağlayacaktır 

(Tablo 1).  
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Tablo 1. Madencilik yapılan alanlarda kullanılabilen özellikli otsu/yer örtücü türleri 

Familya  Tür  Peyzaj 

değeri  

Kullanım alanları  Kullanım aşaması  

Polygonaceae  Rumex acetosella 

L.  

-  Toprak yüzeyini 

örtme  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Brassicaceae Capparis spinosa 

L. 

Çiçeği Toprak yüzeyini 

örtme, Erozyon 

önleme 

Ön bitkilendirme 

aşamasında 

Asteraceae  Bellis perennis L.  Çiçeği  Toprak yüzeyini 

örtme, görsel etki 

oluşturmada 

kullanma  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

 

Caryophyllaceae  Cerastium 

gnaphalodes 

Fenzl 

Çiçeği, 

formu  

Toprak yüzeyini 

örtme, görsel etki 

oluşturma, toprak 

stabilizasyonu 

çalışmalarında  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Caryophyllaceae  Silene armeria L.  Çiçeği  Erozyon önleme, 

peyzaj onarım ve 

peyzaj korumada  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Fabaceae  Dorycnium 

graecum (L.) Ser.  

Çiçeği  Toprak yüzeyini 

örtme  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Asteraceae  Pilosella 

officinarum C.H. 

& F.W. Schultz 

subsp. micradenia 

(NP.) Sell & West  

Çiçeği  Erozyon önleme ve 

toprak stabilizasyonu 

çalışmalarında  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Fabaceae  Lotus alpinus Ser. 

Schleich. ex 

Ramond 

Çiçeği  Toprak yüzeyini 

örtme, Erozyon 

önleme ve toprak 

stabilizasyonda 

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Hypericaceae  Hypericum 

orientale L.  

Çiçeği  Erozyon önleme ve 

toprak stabilizasyonu 

çalışmalarında  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Caryophyllaceae  Scleranthus 

perennis L. subsp. 

perennis L. 

Formu  Erozyon önleme ve 

toprak stabilizasyonu  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Plantaginaceae  Plantago 

lanceolata L.  

-  Toprak yüzeyini 

örtme  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Fabaceae  Trifolium alpestre 

L.  

 Toprak yüzeyini 

örtme 

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Scrophulariaceae  Scrophularia 

lucida L.  

-  Toprak 

stabilizasyonu 

çalışmalarında  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Asteraceae  Cirsium echinus 

(Bıeb.) Hand.-

Mazz. 

Çiçeği  Toprak 

stabilizasyonu 

çalışmalarında  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Plantaginaceae  Veronica 

officinalis L.  

Çiçeği  Toprak yüzeyini 

örtme  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Ranunculaceae  Ranunculus 

dissectus Bieb. 

Çiçeği  Toprak yüzeyini 

örtme  

Ön bitkilendirme 

aşamasında  
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Sonraki çalılandırma aşamasında ise; Rhododendrom ponticum, Nerium oleander, Rubus spp. 

gibi çalı formundaki bitkilerin kullanımı uygundur (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Madencilik yapılan alanlarda kullanılabilen özellikli çalı türleri 
Familya  Tür  Peyzaj 

değeri  

Kullanım alanları  Kullanım aşaması  

Ericaceae  Rhododendron 

ponticum L. subsp. 

ponticum  

Çiçeği, 

formu  

Toprak yüzeyini örtme,  Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  

Apocynaceae Nerium oleander L. Çiçeği, 

formu 

Görsel amaçlı Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında 

Zygophyllaceae Larrea tridentata 

(DC.) Coville 

Çiçeği, 

formu 

Peyzaj onarımı 

çalışmalarında, erozyon 

önleme 

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında 

Smilacaceae  Smilax excelsa L.  

 

Meyvesi, 

sarmaşık 

özelliği  

Peyzaj onarımında, 

tırmanıcı özelliğinden 

dolayı duvar 

kenarlarında ve yapay 

çitlerin 

bitkilendirmesinde 

Ön bitkilendirme 

aşamasında  

Ericaceae  Rhododendron 

luteum (Sweet) 

G.Don 

Çiçeği, 

formu  

Toprak yüzeyini örtme, 

görsel amaçlı  

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  

Ericaceae  Rhododendron 

smirnovii Trautv.  

Çiçeği, 

formu  

Toprak yüzeyini örtme, 

görsel amaçlı  

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  

Rosaceae  Rubus spp.  Çiçeği, 

meyvesi  

Erozyon önleme ve 

toprak stabilizasyonu 

çalışmalarında  

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  

 

Köklerinin azot bağlaması ve dökülen yapraklardaki C/N oranının uygunluğundan dolayı 

Robinia pseudoacacia, Quercus petraea, Casuarina equisetifolia, Picea orientalis, Betula 

pendula ve Salix spp. gibi ağaç türleri toprağın biyolojik ıslahında kullanılabilir. Madencilik 

yapılan alanlarda kullanılabilen özellikli ağaç türleri Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3. Madencilik yapılan alanlarda kullanılabilen özellikli ağaç türleri 
Familya  Tür  Peyzaj 

değeri  

Kullanım alanları  Kullanım aşaması  

Salicaceae  Salix caprea L.  Formu  Peyzaj onarım ve 

koruma çalışmalarında  

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  

Pinaceae  Picea orientalis (L.) 

Peterm.  

Formu  Görsel amaçlı odak 

oluşturmada  

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  

Fagaceae  Quercus petraea 

(Mattuschka) Liebl. 

subsp. iberica (Steven ex 

Bieb.) Krassiln.  

Formu, 

sonbahar 

yaprak 

rengi  

Kazık kökleri ile toprak 

tutmada, kazı ve dolgu 

şevlerinin 

onarılmasında, rüzgâr 

koruyucu olarak  

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  

Betulaceae  Betula pendula Roth.  Formu, 

Gövde-

sürgün 

rengi  

Görsel amaçlı, gölge 

oluşturma, yönlendirme  

Kalıcı bitkilendirme 

aşamasında  
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Bu bitkilerin kullanımıyla doğal ekosistemi yeniden oluşturularak alandaki faaliyet sona 

erdikten sonra yeni kullanımlara kazandırılması sağlanacaktır (Gaur ve Adholeya 2004; 

Pamukçu, 2004; Shanker ve ark., 2005; Ateş, 2008; Parlak ve ark., 2015; Surat ve Aybar, 2019). 

 

4. MADEN İŞLETMELERİNDE GÖRSEL ETKİNİN KAYNAKLARI  

Bitkisel tasarımda başta estetik ve fonksiyonel olmak üzere bitkiler ekolojik, ekonomik, sosyal 

ve psikolojik yararlar sağlamaları amacıyla kullanılmakta ve kullanıldıkları alanlara birçok 

fonksiyon katmaktadırlar. Açık maden işletmeleri, çevrenin özelliğine bağlı olarak birtakım 

etkiler yarattığından maden işletme süresinde doğal çevrede oluşan değişimler açık şekilde 

gözlenebilmektedir. Bu işletmeler çevrenin kendine özgü niteliklerinin yok olmasıyla beraber 

bazı estetik kayıplara da yol açmaktadır. Çelik ve ark.’na (2003) göre kazı çukurlarıyla, hafriyat 

dökülen alanlarla, işletme binaları, şantiye binaları, yolların yapımı, maden bölgesinde nakliyat 

yolları ve rampalar, maden basamak şevleri, yakıt ve su tankları, iş makineleri ve nakliye 

araçlarıyla çevrenin kendine özgü perspektifi kaybolarak peyzajda bazı görsel değişikliklere 

neden olabilmektedir.  

Görsel etkinin objektif olarak değerlendirilmesi, etkileri yaratan faktörlerin göz önüne 

alınmasıyla mümkündür. Çelik ve ark.’na (2003) göre maden ocaklarında görsel etki üç 

faktörün değişik oranlardaki birleşimiyle oluşmaktadır: 

1. Madenlerden çıkan maddelerin boyutu, şekli, kütle ve rengi açısından çevresindeki 

manzarayla uyumsuzluğu, 

2. Madenlerin terk edilmesi sonucunda çevrede yaratılan olumsuz görüntüler, 

3. Uzun süreli çalışmalar sonucunda kalıcı olumsuz etkilerin artması, 

Bu faktörlerden biri veya birden fazlası görsel etkiyi meydana getirebilmektedir.  

 

5. OLUMSUZ GÖRSEL ETKİLERİN AZALTILMASI VE GÖRSEL PEYZAJ 

YÖNETİMİ 

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında estetik ve işlevsel amaçlı kullanılan canlı ve cansız materyaller 

arasında bitkiler büyük rol almaktadırlar. Yapılan çalışmalarda peyzajın görsel kalitesi ile 

doğallık derecesi arasında çok güçlü pozitif ilişkiler ortaya konulmuştur. Peyzajı oluşturan 

öğelerin görünümleri ile, ancak bitkiler gibi canlı bir görünüm sergileyen öğelerle doğala yakın 

alanlar yaratılabilir. Bitkiler bu etkinliklerini zaman içerisindeki dinamizmleriyle sağlayıp 

zaman sürecinde büyüme ve gelişmeleriyle kendilerine özgü karakterlerini sergileyip peyzaja 

dördüncü boyut kazandırırlar. Bitkilendirme çalışmalarında bitkilerin ölçü, form, doku ve renk  
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özellikleri ile birlikte alanın ekolojik koşullara uyumlu bitki seçimleri yapılarak olumlu 

sonuçlara ulaşılacaktır. Olumsuz görsel etkileri iyileştirmek amacıyla yapılacak çalışmaların 

planlanmasında arazi kullanım araştırması ve geri kazanılan alanın hangi amaç için 

kullanılacağının tespiti önem taşımaktadır. Maden ocaklarının yerinin değiştirilmesi veya 

gizlenmesi mümkün olmadığından olumsuz görsel etkinin en aza indirilmesi için birtakım 

çalışmalar yapılabilir. Yeraltı kaynaklarının işletilmesi sonucunda çevrede yaratılan etkilerin 

belirlenmesi ve analiz edilmesiyle olumsuz görsel peyzaj etkileri giderilebilir. Bu kapsamda 

temel kriter, doğaya uyum içinde bütünleşmiş bir görsel peyzaj etkisinin yaratılmasıdır. Bu 

konuda alınacak önlemler açısından görsel etkinin boyutu önem arz etmektedir (Çelik ve ark., 

2003; Ateş, 2008; Esringü ve Özer, 2019). Madencilik faaliyetleri sonrasında oluşacak kalıcı 

tahribatta perdeleme etkisinin yaratılması, bitki örtüsüyle mümkün olacaktır. Söz konusu 

olumsuz görünüme sahip alanlar, yakın çevredeki mevcut güzergâhlardan görüneceğinden, bu 

güzergahlarda görsel fonksiyon açısından perdeleme amaçlı uygun bitkilendirme yapılmalıdır. 

Maden ocaklarına giden yolların kenarlarında yapılacak ağaçlandırma çalışması, olumsuz 

görsel etkinin azaltılmasında etkin yöntemlerden birisidir. Ocaklarda ağaçlandırma işlemleri 

özellikle uzun süreli dikkate alınmalı ve uygun olan alanlar ağaçlandırılmalıdır (Akıncı, 2018). 

Bu bağlamda alanın doğal bitki türlerinin kültüre alınarak peyzaj düzenlemelerinde 

kullanımlarının teşvik edilmesiyle yörenin bu doğal bitki örtüsüyle hem alanın kimliğine uygun 

estetik hem sürdürülebilir peyzaj oluşturmak mümkün olacaktır (Çelik ve ark., 2003). 

Zarar görmüş bir alan kendi haline bırakıldığı takdirde alanın kendi kendini onarması ve 

ekolojik dengeye ulaşması çok uzun seneler alabilmektedir. Böyle bir zaman süreci içinde bu 

alanların onarılması ya da tekrar doğaya kazandırılması teknik müdahale gerektirmektedir. Bu 

amaçla; madencilik faaliyetleri sonrası bozulmuş bir alanın estetik, ekonomik ve ekolojik 

değerlerinin ve verimliliğinin tekrar kazandırılmasını hedefleyen çalışmalar 

gerçekleştirilmelidir (Akpınar, 2005). Bu çalışmaların başında bitkisel materyallerin kullanımı 

gelmektedir. Toprak ıslah yetenekleriyle beraber bitkinin görsel açıdan formu, çapı, boyu ve 

çiçek, gövde, yaprak, meyve rengi uygunluğu da dikkate alınarak yapılan bitki kullanımları 

olumlu görsel etkiler yaratacaktır.  
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6. SONUÇ 

Madencilik faaliyetleri tamamlandıktan sonra maden işletmecileri tarafından terk edilen 

alanların önceki durumuna uygun ya da başka kullanıma yönelik değerlendirilmesi çevre 

üzerinde meydana gelen olumsuz etkilerin azaltılması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan olumsuz çevresel etkilerin minimuma indirilmesi ve 

tahrip olan peyzajın doğaya tekrar kazandırılması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği 

açısından çok önemlidir. Madencilik faaliyetleri sona edikten sonra doğa onarımı hakkında 

teorik ve uygulamaya yönelik uluslararası çapta birçok çalışma bulunmasına karşın ülkemizde 

bu alandaki çalışmalar yeni sayılmaktadır. Maden ocaklarının çevrede meydana getirdiği 

olumsuz değişimler, ihtiyaçları karşılayan başarılı peyzaj onarım çalışması ile olumlu duruma 

dönüştürülebilir Madencilik sonrasında bozulan alanların çeşitli iyileştirici materyallerle 

onarılması mümkün olsa da bitki örtüsünün kullanımı ile daha sağlıklı ve uzun süreli başarı 

elde edinildiği birçok çalışmayla ortaya konulmuştur. Potansiyel olarak bitkilendirmeye uygun 

benzeri problemli alanların yeşillendirilmesinde yerel yöneticilerin üniversiteler ile iş birliği 

içinde olması ve bu yönde çalışmaların düzenlenmesi başarılı bitkilendirme uygulamaları için 

gereklidir.  
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Abstract  

An ever-growing population implies an ever-growing need for energy. Moreover, a constantly 

expanding desire to develop the quality of life requires a continually expanding demand for 

energy increase. The necessity of an energy system nowadays is undeniable and will continue 

to increase significantly in the coming years. However, the energy sources are not always 

abundant, cheap, and clean. Energy sources can be divided roughly into renewable and 

nonrenewable resources. A technological shift towards cleaner and "greener" energy 

alternatives has been widely developed and implemented as the significance of renewable 

energy is highly valued because it is derived from limitless sources, while nonrenewable 

sources will ultimately deplete. Renewable energy poses a list of advantages, starting from 

generating clean energy and ending with stable energy prices. The benefits of utilizing 

renewable energy for the environment and global energy security are indisputable and apparent; 

however, proper usage of energy sources is still the subject of hot debate nowadays. The paper 

concentrates on the advantages of renewable energy compared to nonrenewable energy 

resources and reviews applications of renewable energy with significant emphasis on 

hydropower plants. It discusses the future and ultimate destination of energy. The worldwide 

renewable energy sector's potential contribution to reducing carbon dioxide emissions is also 

reviewed (five other primary greenhouse gases are discussed with less attention) to show the 

role of clean energy in combating climate change and minimizing its most devastating effects. 

The paper analyzes the role of renewable energy sources in meeting the energy demand in 

developing countries. The study aimed to assess the significance of renewable energy in today's 

energy mix and demonstrate the highly favorable economic and environmental effects of a 

transition to clean energy on both regional and global economies. 

 

Keywords: renewable energy, nonrenewable energy, hydropower plants, developing 

countries 
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INTRODUCTION  

The energy system has single-handedly altered the living style of society from burning wood 

and straw for heat and using horses as primary transportation tools to permanent heating 

regardless of the season and unlimited travel distances. As the attainability of cheap and easily 

approachable energy recourses improved societies' standard of living, the current energy system 

situation looks challenging from many points of view. Increasing world population, 

urbanization, industrialization, and development of technologies are a few socioeconomic 

factors that make fulfilling energy demand challenging and are expected to be more 

complicated in the future. Nowadays, more than half of the total energy share is met by fossil 

fuels, and this fossil-fuel-based energy is now facing several challenges regarding increased 

energy use. These challenges do not necessarily comprise the abundance of the source but 

sustainability. 

Applications of renewable energy sources  

Renewable energy is the energy produced by a boundless, clean energy source that is utilized 

in several ways. Some of these alternative sources are already used and highly valued in many 

countries of the world, while some are still at the stage of development and have high potential. 

Several vital alternative energy sources will be shortly defined below, mentioning their 

potential for the world energy sector, advantages, and drawbacks. 

Solar energy 

Solar energy is the most abundant, plentiful, and inexhaustible energy source derived from the 

sunlight. Solar panels (photovoltaic cells) can directly transform solar radiation into electricity. 

Solar cells can efficiently convert solar energy into electricity (photovoltaic cells). A small 

electric voltage is produced when light contacts the connection between a metal and a 

semiconductor (such as silicon) or the junction between two separate semiconductors in such 

cells. An individual solar cell typically only produces two watts of power. 

Nevertheless, hundreds or thousands of kilowatts of electric power may be made in a solar 

electric plant or a big domestic array by collectively joining several single cells, as in solar-

panel displays. As the strength of solar radiation is already low, most modern photovoltaic cells 

only have an energy efficiency of 15 to 20 percent. To generate even modest amounts of 

electricity, vast and expensive assemblies of these cells are needed (Shok). Solar panels don't 

use chemical processes or need fuel to generate electricity, unlike batteries or fuel cells, and 

they don't have any moving components as generators do (Fonash, 2022). The pace at which 

the Earth absorbs solar energy is around 10,000 times higher than the rate at which humanity  
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utilizes energy. Solar cells are currently accessible and frequently the most cost-effective source 

of power due to a sharp decline in the cost of solar panel production over the past ten years. 

Solar panels are available in various types based on the shade of material used in their 

manufacture and have an average lifetime of 30 years (Berg, 2018). Sun-oriented force is non-

dirty, doesn't generate ozone-depleting compounds as oil-based energy does, and doesn't create 

waste that needs to be stored, like thermal power. It is also more peaceful to construct and 

handle, significantly reducing the turmoil pollution required to convert energy into a helpful 

structure (Sagar, 2021).  

Wind energy 

The cycle of wind electricity generation is straightforward and effortless. The wind's active 

energy (movement) is converted into mechanical energy by a breeze turbine and used to 

generate electricity. The point is handled by a generator, converted to electrical power, and then 

handled into the grid for transmission to a force unit. The wind turbines can be located on land 

(onshore) or sea (offshore). Although wind energy has been utilized for thousands of years, 

onshore and offshore wind energy technology has advanced recently to optimize the amount of 

electricity generated by using higher turbines and bigger rotor diameters. 

 

Figure 1 Wind Turbine Capacity (Megawatt) Hub Height (feey) Rotor Diameter (feet). Source: Hartman, L. 

(2021, August 30). Top 10 things you didn't know about offshore wind energyLi. Energy.gov 

 

Even though typical wind speeds vary significantly from place to place, most locations of the 

world have the opportunity for many wind energy adoption. The technological capacity for 

wind energy is more than the worldwide power output. 
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Strong winds may be found in many locations worldwide, but distant areas are often the greatest 

for producing wind energy. Offshore wind energy has a lot of promise. The National Renewable 

Energy Laboratory estimates the technological energy potential for offshore wind in the United 

States to be more than 2,000 gigawatts of capacity, or 7,200 terawatt-hours of power annually 

(Hartman, 2021). The U.S.'s Offshore Wind Resources Predominately Exist in Deep Waters: 

About 60% of the country's offshore wind potential is located where it is impractical to use 

traditional foundations, such as substantial steel piles or meshes attached to the seabed. U.S. 

offshore wind projects are creating various foundation types tailored to certain site 

circumstances (Hartman, 2021). 

 

 

Figure 2 Types of offshore wind turbines. Source: Hartman, L. (2021, August 30). Top 10 things you didn't 

know about offshore wind energy. Energy.gov 

 

Geothermal energy 

When biomass is used for energy, greenhouse gas emissions are produced at a lesser rate than 

when fossil fuels like coal, oil, or gas are burned. Nevertheless, bioenergy should only be 

implemented in restricted situations, given possible adverse environmental effects connected to 

substantial expansions in forest and biofuels plantings, deforestation, and land use land cover 

(Lund, 2022). 

A clean, sustainable power source abundant in the Western United States is geothermal energy. 

According to the U.S. Geological Survey, there may be up to 16,500 megawatts of untapped 

energy capacity from the currently known geothermal sources only. This amount equals 16 

sizable nuclear power reactors or several coal-fired power plants (Leistikow, 2011).  
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Biomass 

Biomass is a renewable energy source that is more prevalent and has a high development 

potential (Li, 2017). This is partly because it can be acquired as a byproduct of several industrial 

and agricultural activities and is thus widely available globally. One of the critical qualities of 

biomass that makes it useful as a form of energy is that it may be consumed directly in boilers 

to generate heat at industrial (Agugliaro, 2007) and household levels or in waste conversion 

plants to generate electricity (Perea-Moreno, 2018). 

Bioenergy is made from various organic resources, meaning from material from living 

organisms, known as biomass, including firewood, wood shavings, charcoal, dung, and other 

manures for generating heat and electricity as well as crops for the creation of liquid biofuels. 

Impoverished residents in developing nations utilize the majority of biomass in rural regions 

for cooking, lighting, and heating systems. 

When biomass is used for energy, greenhouse gas emissions are produced at a lesser rate than 

when fossil fuels like coal, oil, or gas are burned (Perea-Moreno, 2019). Nevertheless, 

bioenergy should only be implemented in restricted situations, given possible adverse 

environmental effects connected to substantial expansions in forest and biofuels plantings and 

the ensuing deforestation and land use land cover. 

Hydropower 

The last on our list is the type of clean energy that is one of the earliest, most effective, and 

reliable types of renewable energy - hydropower or hydroelectric power. Since ancient times, 

people have been utilizing the power of river flows by spinning water wheels to prepare grains 

and fabric. Currently, hydropower generates electricity in all but two states in the United States, 

making up around 16% of the global electrical supply (Nunez, 2019).  

Several decades after British-American engineer James Francis created the first contemporary 

water turbine; hydroelectricity started to be used as a source of energy in the late 19th century. 

Along the Fox River near Appleton, Wisconsin, the first hydroelectric power plant in the world 

started running in 1882 (Nunez, 2019).  

It harnesses the naturally occurring flow of moving water to produce electricity. Harnessing the 

mechanical energy of flowing water, a hydropower plant typically consists of three 

components: a power plant where electricity is generated, a dam that may be opened or closed 

to regulate water flow, and a reservoir where water is kept. Another type of hydropower plant 

is run-of-river, where little or no water storage is provided. A turbine's blades revolve when 

water from the dam rushes through an intake and presses against them. To generate energy, the  
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turbine rotates a generator. The water flow and the net head (height difference between an intake 

and a powerhouse) determine how much electricity will be produced. Long-distance electrical 

conduits can carry electricity to residences, industries, and commercial buildings (Nunez, 

2019). 

Water power is the least expensive resource in the short to long term, despite the high upfront 

cost and difficulty of building a plant. The maintenance costs for the dams, stations, and turbines 

are quite low after they have been constructed and put in place. Digitalization does necessitate 

more effort, but the cost of development in this form is mitigated by gains in productivity and 

other advantages, such as eliminating waste. 

After investing a very high capital cost to construct a dam, hydroelectric stations have a long 

lifecycle and low operating expenses, as mentioned earlier. Because of its cheap operational 

costs, hydropower has a substantial economic benefit as a source of renewable power 

(Casalenuovo, 2011). It is doubtful that conventional large-scale hydroelectricity potential can 

be dramatically and comprehensively increased in the years ahead, but besides this benefit, its 

production of nearly carbon pollution power and its already critical contribution as a natural 

source for power generation in the United States. 

The following strength and advantage compared to other renewable energies is the resilience 

of hydropower. One of their most fundamental shortcomings is that many renewable energy 

sources cannot provide a steady stream of electricity. While solar panels depend on sunny 

weather and wind power in windy weather, in the case of hydropower, high elevation reservoirs, 

like dams, can somewhat mitigate weather and climatic unpredictability. As a result, something 

that may have been a weakness is now a power: the water flow can be adjusted to meet energy 

demands. This remains true both in the short term, such as during the night-day cycle and in the 

longer term, such as during seasonal changes and prolonged drought. 

Methane, one of the principal greenhouse gases, can be produced by the organic leftovers that 

degrade in reservoirs. This aspect previously sparked debate about whether hydropower could 

be considered a green energy source. Nevertheless, several technical and scientific assessments 

have ended this controversy, revealing that the emissions in question are essentially 

insignificant compared to fossil fuels and nearly nonexistent in more contemporary stations. 

Smaller hydropower plants can also be constructed to use the current water flows and facilities 

and massive stations that utilize tremendous amounts of water and function at various 

elevations. This sort of secondary hydroelectricity on existing harnessed and dammed water  
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channels offers an extra option even if the significant units are more effective, as the European 

Union reaffirmed in 2018. 

Fierce opposition to hydropower, especially those including reservoirs dammed by massive 

structures, has recently increased. However, it is certain that hydroelectric facilities that are 

designed, built, and run while fully considering social and environmental factors will play a 

significant part in the future global energy supply. They will be especially helpful in addressing 

the requirements of developing nations. 

Renewable energy in developing countries 

As developing countries possess the majority of the remaining renewable potential and that 

electricity demand is anticipated to increase shortly, developing nations are expected to play a 

critical role in the energy transition (Cantarero, 2020). The scale of these nations and their 

power generation offers a chance to enable the execution of substantial improvements more 

rapidly and efficiently than in their developed counterparts.  

Given the connection between carbon reduction and sustainability agendas, developing nations 

started incorporating renewable energy technologies into their strategic planning (Wesseh, 

2015). When measured per gross domestic product, these countries have recently spent more 

on these innovations than developed ones (Vivadili, 2017). 

In addition, biomass in the type of firewood for cooking has been used in poor nations for a 

long time. Around 13.5% of the principal energy consumed globally in 2017 came from 

renewable sources, with non-OECD countries accounting for 72% of that proportion (IEA, 

2019). Since 1973, there hasn't been a significant shift in these proportions (IEA, 2021). 

Renewable energy sources dominate several emerging nations, contributing to more than 50% 

of energy demand (The World Bank, 2019). Present renewable energy is much less commonly 

used in these countries. The ultimate use of modern renewable energy per country in 2016 is 

depicted in Figure below, The Global South is the region with the lowest proportions, while 

there are a few notable exceptions, including Gabon, Montenegro, Tajikistan, Brazil, and 

Paraguay. The Global South's divergent shares of conventional and contemporary sustainable 

power illustrate the region's greater emphasis on biomass for traditional purposes (IEA, 2019). 

 

 

 

 

 

1550



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

Figure 3 . Share of modern renewable energy in final energy consumption per country in 2016. Source: IEA, 

IRENA, UNSD, W.B., WHO, Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2019 

 

composition in 2019, the electricity mix in the developing countries has changed. Given the 

considerable cost savings that solar photovoltaics (P.V.) and onshore wind systems have 

undergone, these energy sources appear to be the foundation of the energy transition. 

The figure below depicts the remarkable increase in solar and wind energy potential over the 

past 20 years. This statistic also demonstrates the less significant adoption of alternative energy 

sources, such as geothermal and marine renewable energy, for producing electricity, such 

as wave and tidal energy. Overall, emerging nations are spending money on renewable energy 

sources to satisfy their rising electricity demand. 
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Figure 4 Evolution of the renewable electricity capacity in developing countries per technology and selected 

years. Source: IRENA, International Renewable Energy Agency Data & Statistics – Query Tool – Renewable 

Electricity Capacity and Generation Statistics, https://www.irena.org/ Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-

and-Generation/Statistics-Time-Series, 2020b. 

 

The term "energy transition" serves as a catch-all for goals related to energy sovereignty, 

accessibility, dependability, and performance that are not directly related to the production of 

fossil fuels. It also includes expectations for social integration, economic prosperity, 

transparency, and accountability, especially in emerging nations. This essay demonstrated how 

this transformation entails taking back and progressively redesigning energy systems, 

communities, and organizations. 

The final destination of energy 

The IEA predicts that by 2024, 30% of the world's electricity will come from renewable energy 

sources, up from 26.3%. A global slowdown in 2019 brought on by declining technology prices 

and escalating environmental issues was followed by an upturn (Folk, 2021). 

According to the IEA research, solar energy will provide 60% of the expected increase in 

renewable energy, partly because it is widely available. Solar energy expansion has increased 

significantly over the last six years, doubling. By 2024, it is anticipated that the cost of solar 

energy will have decreased by 15% to 35%, resulting in significant growth in the second half 

of the decade. In 2024, there will be 377 GW of residential and industrial solar power 

production, up from 150 GW in 2018, with China anticipated to be the largest booming industry 

(Folk, 2021). Because solar energy is typically more affordable and has a pretty steady load  
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profile during the day, which usually enables higher discounts on electricity costs, this industry 

still has the highest development potential. 

By 2024, it is anticipated that onshore wind potential will increase by 57% to 850 GW. Due to 

a production boom and a shift in regulation toward competitive auctions, the U.S. and China 

will be the countries with the highest annual increases in onshore wind. By 2024, offshore wind 

capacity is expected to nearly triple 65 G.W., accounting for approximately 10% of all wind 

energy generated globally. 

By 2024, geothermal capacity is projected to increase by 28% to 18 G.W., with Asia accounting 

for one-third of this growth, led by Indonesia and the Philippines. Kenya will surpass Iceland 

in terms of geothermal capacity during the projected timeframe. 

The IEA predicts that hydropower will continue to be the leading source of renewable energy 

around the globe in 2024. Over the forecasted period, the capability is expected to rise by 9% 

(121 GW), with China, India, and Brazil leading the way. Only three megaprojects—two in 

China (the 16 GW Wudongde and 10 GW Baihetan projects) and one in Ethiopia—are 

anticipated to account for 25% of global expansion (the 6.2 GW Grand Renaissance project). 

As the unexplored potential is utilized to satisfy expanding power requirements, annual 

increases are anticipated across sub-Saharan Africa and the ASEAN area. 

In the following decade, renewable energy will continue to grow, displacing fossil fuels and 

lowering greenhouse gas emissions. 

 

CONCLUSION 

Increasing the proportion of renewable energy in the world's total energy mix will be 

challenging as long as inexpensive fossil fuels are readily obtainable in large quantities. 

Lawmakers have universally acknowledged the case made by climate scientists that continuing 

usage of coal, gas, and oil will increase climatic instability. It will be challenging to convince 

the sector to change how they operate to reduce greenhouse gas emissions, especially when 

investment expenses are involved. Government backing hasn't been absent, and several 

business titans are positioning themselves to profit from the inevitable shift towards renewable 

energy.  
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Renewable energy sources are now a crucial component of the energy portfolio. Reducing the 

negative environmental consequences of nonrenewable energy sources like coal, oil, and 

natural gas is the goal of employing renewable energy sources. Deciding to utilize a renewable 

energy source can help save the ecosystem from the dangers of fossil fuel pollution and result 

in long-term financial benefits. Government-level awareness initiatives must be launched to 

educate the public on the value of energy efficiency. Furthermore, given their abundance and 

inexhaustibility, electricity providers should progressively use renewable resources. By 

informing individuals about energy sources and their advantages', social media may play a 

significant part in achieving this. Energy efficiency and utilization should be taught as a 

required subject in schools of higher education. To live in a world powered by renewables, a 

lot of effort should be placed on different institutions, lawmakers, journalists, and everyone 

wishing the best for the country and the world.  
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ÖZET 

İklim değişikliği, küresel ısınma, bunlara bağlı olarak da su kıtlığı, tuzluluk gibi faktörler 

günümüzde tarımsal faaliyetlerin yürütülmesindeki en büyük tehditler arasında görülmektedir. 

Tarımsal faaliyetlerin başında beslenmede gıda olarak kullanılan temel besin maddelerinin elde 

edildiği bitkilerin yetiştirilmesi anlaşılmaktadır. Bu bitkiler tarla ve bahçe bitkileri ürünleridir. 

bahse konu olan tehditler bitkisel üretimde olduğu kadar ekosistemde tüm ekolojiyi etkilerken 

beslenmenin dışında kullanılan ve bir diğer grup olan süs bitkileri yetiştiriciliği ve kullanımı 

için de benzer etkilerde bulunmaktadır. Süs bitkileri peyzaj mimarlığı alanında kullanılan 

estetik, görselliği olan, işlevsel (fonsiyonel) bitkilerdir. Yetiştiriciliği yapılan süs bitkileri 

peyzajda kullanım alan ve amacına göre tercih edilirler. Kullanıldıkları yerlerin bitkilerin 

sağlıklı yaşamaları ve onlardan beklenen etkiyi gösterebilmeleri için bitkinin istekleri 

bakımından uygunluk göstermesi gerekmektedir.  Hidrojel, aşırı sıcak ve kurak iklim 

koşullarında, özellikle kısıntılı su programı uygulamalarının zorunlu olduğu alanlarda, 

gübrelemenin azaltılarak tuz birikiminin önlenmesinde, toprak yapısının iyileştirilmesi ve 

erozyon önleme çalışmalarında alternatif kullanımı ile karşımıza çıkmaktadır. Hidrojeller, çok 

sayıda hidrofilik gruplar içeren, üç boyutlu-ağ yapılı polimerlerdir. “Hidrofil polimerler” olarak 

da anılan hidrojeller, su severdirler. Bulundukları sulu ortamda suyun büyük miktarını 

bünyesinde tutarak şişme özelliği gösterirler. Böylece topraktaki besleyici substratları ve 

toprağın su tutma kapasitesini arttıran hidrojeller kurak koşullarda bitkilerin su stresine 

girmeden, ihtiyaç duyması halinde toprağa nem ve bitkiye su sağlamış olurlar. Günümüzün en 

büyük sorunu haline gelen su kıtlığı sebebiyle su kaynaklarının etkin kullanılması 

gerekmektedir. Peyzaj düzenleme çalışmalarında da süs bitkileri kullanılırken buna dikkat 

edilerek planlamalar yapılmaktadır. Son zamanlarda sulama suyunun kısıtlı olduğu, özellikle 

sıcak ve kurak alanlarda kullanılabilecek süs bitkilerinin belirlendiği çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmada su tutucu olarak bilinen hidrojel, süs bitkileri yetiştiriciliği ve peyzajda kullanımı 

konusunda değerlendirilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Hidrojel, Kısıntılı Sulama, Peyzaj Mimarlığı, Su Tutucu, Süs Bitkileri 
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USE OF HYDROGEL IN ORNAMENTAL PLANTS CULTIVATION AND 

LANDSCAPE ARCHITECTURE 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Factors such as climate change, global warming, water scarcity and salinity are among the 

biggest threats to agricultural activities today. At the beginning of agricultural activities, it is 

understood that the cultivation of plants from which the basic nutrients used as food are 

obtained. These plants are field and horticultural crops. While the threats in question affect all 

ecology in the ecosystem as well as plant production, they also have similar effects for the 

cultivation and use of ornamental plants, which are used outside of nutrition and which is 

another group. Ornamental plants are aesthetic, visual, and functional plants used in the field 

of landscape architecture. Ornamental plants cultivated are preferred according to the area and 

purpose of use in the landscape. The places where they are used must be suitable for the plant's 

wishes in order for the plants to live healthy and to show the expected effect from them. 

Hydrogel is used as an alternative in extreme hot and dry climatic conditions, especially in areas 

where limited water program applications are required, to prevent salt accumulation by 

reducing fertilization, to improve soil structure and to prevent erosion. Hydrogels are three-

dimensional-networked polymers containing a large number of hydrophilic groups. Hydrogels, 

also known as "hydrophilic polymers", are water-loving. In the watery environment they are in, 

they retain a large amount of water and show swelling. Thus, hydrogels, which increase the 

nutritive substrates in the soil and the water holding capacity of the soil, provide moisture to 

the soil and water to the plant if needed, without the plants getting water stressed in dry 

conditions. Due to water scarcity, which has become the biggest problem of our time, water 

resources must be used effectively. While using ornamental plants in landscaping works, 

planning is made by paying attention to this. Recently, studies have been carried out to 

determine ornamental plants that can be used especially in hot and dry areas where irrigation 

water is limited. In this study, hydrogel, known as a water trap, was evaluated for ornamental 

plants cultivation and its use in landscaping. 

 

Keywords: Deficit Irrigation, Hydrogel, Landscape Architecture, Ornamental Plants, Water 

Trap 
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INTRODUCTION 

Texture, shape, size, and color are the physical characteristics of plants that provide interest, 

variety, and aesthetic appeal to a landscape. What distinguishes the appearance and character 

of plants is the basic criteria in physical characteristics. Some plants differ from useful and crop 

plants, such as crops in agriculture or vegetable and fruit trees in horticulture. This does not 

preclude the cultivation of a particular type of plant in the garden, both for its ornamental 

qualities and for its other uses. Some plants are extroverted/showy and energetic, while others 

tend to be introverted/quiet, calm and in the background. The use of ornamental plants in 

landscaping works is not only for their visual/aesthetic features, but also for drawing attention, 

emphasizing and directing the design; It has many different tasks such as balancing by 

prioritizing ecological conditions and functionality in planning, being used in repairing areas 

destroyed in nature after natural disasters (drought, fire, erosion, flooding, etc.), reviving 

wildlife and ensuring its continuation. 

However, water scarcity/drought, which is seen as one of the biggest life-threatening problems 

today, affects the cultivation of ornamental plants as well as other plants. Now, cultivation 

methods with limited water are developed, agricultural activities are carried out with little water 

or even without water, and techniques are researched to cope with the globalizing water scarcity 

problem and to continue production (Söylemez et al., 2020). Total water consumption varies 

according to various sources and approximately 70% of the water is used in agriculture, 22% 

in industry and 8% as drinking water (Madakbaş et al., 2014). Abobatta (2018) estimates that 

by 2050, approximately 50% more water will be needed than today. 

Considering the landscaping dimension in landscape architecture studies, it is seen that xeric 

landscape has come to the fore recently. Now, cities have started to create gardens and green 

areas to be created with less/restricted water use in accordance with their own ecological 

structures. Likewise, new growing environments are sought for ornamental plant production, 

and alternative environments suitable for limited water use are investigated. 

In this study, apart from the known media used for plant cultivation, information about the 

hydrogel known as a water trap was given and its potential to be used for ornamental plant 

cultivation was mentioned. 
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WHAT IS HYDROGEL? 

Today, water resources are decreasing over time and the existing ones are becoming unsuitable. 

Water plays the most important role in agricultural production. For this reason, it has become a 

necessity to use water economically and efficiently. For this reason, materials with different 

properties that can keep the environment moist are used in order to reduce production costs 

such as irrigation, fertilization and labor. The chemical structure of the polymers used to 

increase the water holding capacity of the soil and the substrates in the soil is a potassium-based 

super absorbent polymer consisting of cross-linked acrylamide, acrylic acid, potassium salt and 

ammonium salt in the soil (Kaya, 2018). 

Polymers reduce the evaporation of water in the soil, increase soil aeration, save water by 50-

70% by reducing water consumption, reduce fertilizer consumption and irrigation, labor and 

fertilization costs. When the polymers come into contact with water, they absorb the water and 

swell quickly and become a gel. Hydrogel is a specially designed cross-linked superabsorbent 

polymer that increases the water holding capacity of the soil and the nutrient substrates in the 

soil (Kaya, 2018). 

 

PROPERTIES OF HYDROGEL 

Hydrogels are obtained by chemically synthesizing with hydrophilic polymers. They have a 20-

year history of use in agriculture (Kabir et al., 2017; Qasim et al., 2018). 

Hydrogels give back the water in their body to the plant through the roots when the plant needs 

water. 1 kilogram of hydrogel can contain approximately 250-300 liters of water. Hydrogels 

can maintain these properties actively for 4-5 years (Kaya, 2018). 

The hydrogel should not be toxic, harm the environment and the plant. The pH level should be 

neutral. It should be simple to use. It should remain active in the soil for an average of 4-5 years. 

The water absorption rate of the crystalline hydrogel is approximately 1 hour. Then, when it 

combines with water, it swells and turns into a gel. When the gel is handled, it leaves the hand 

wet and can easily break down. The hydrogel has a water holding capacity of approximately 

300-400 times its own volume. Hydrogel does not freeze down to -35°C. It should not increase 

sodium in the soil, it should be potassium-based. After finishing its feature in the soil, it is 

broken down by microorganisms and returns to nature (Kaya, 2018). 
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THE PURPOSES OF USING OF HYDROGEL 

According to Kaya (2018), the water requirement of plants varies according to years and 

development periods. In order for plants to develop, water and nutrients must be ready in the 

environment. 

The hydrogel acts as a water reservoir and gives the plant the water needed by the plants. Thus, 

it provides the plant to get rid of water stress and reduces the rate of wilting and drying. The 

use of hydrogel saves time and input by reducing the frequency of irrigation and fertilization. 

By acting as a hydrogel water reservoir, it gives water back to the plant when the plants need it 

and delays the plant from entering the water stress shock. Thus, there is no tension in the 

development of plants and it provides relative resistance against diseases / pests. 

 ADVANTAGES OF HYDROGEL 

After the hydrogel is mixed with the soil, it reduces the soil density and provides aeration of 

the soil. It increases the water holding capacity, reduces the amount of irrigation by preventing 

evaporation and water loss as a result of infiltration (Kaya, 2018).By keeping the environment 

always moist, it increases soil porosity and reduces the formation of cream layer. It improves 

the soil structure and prevents erosion. It saves approximately 50-70% in water and fertilizer 

consumption. Thus, it reduces irrigation, fertilization and labor costs. It provides the 

development of plants in extremely hot and dry climatic conditions. Increases product yield and 

plant quality. Since the hydrogel lasts down to -35°C, it prevents the soil from freezing. It is 

effective in the fight against nematodes and fungi, which are root pests, and protects the 

environment (Kaya, 2018). Hydrogels improve soil aeration and drainage. Improved physical 

properties of soil and soilless environment, reduced water requirements, helps the plant to 

withstand long-term water stress, makes better root development and increases yield. 

APPLICATION OF HYDROGEL 

General application forms of water traps have explained by Madakbaş et al. (2014):  

Coating the seeds: The seeds are mixed homogeneously with water traps. Powder-shaped 

watertraps are attached to the surface of the seeds by static electricity, and germination in the 

soil increases by 25% during rooting. 

Aqueous application to the seeds: 1-2 kg of thin water trap is added to one m3 of water. 

Cellulose and fertilizer can be added to this mixture along with the seed. Depending on the level 

of water retention, soil type and salt in the water, 10-20 kg of water is needed in 1 hectare area 

for the seeds to be applied with aqueous water trap. 
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Root immersion application in gel-formed aqueous water trap: It is a method used to 

prevent the roots from drying out during planting and to move the bare roots to a place without 

damaging them. The density of the sutut mixture is adjusted so that it adheres best to the roots 

(1 kg of water trap per 100-300 lt of water). Water trap is slowly poured into the water and 

mixed. The longer the gel rests (15 minutes), the more sticky it becomes and the better it adheres 

to the roots. 

Application to the soil as scattering: It is applied to the soil by hand or with fertilizer before 

planting by sprinkling. Then the soil is mixed with a plow for 15-25 cm. In this application, 3-

5 kg water trap is used per acre. 

Application with injector: The application of water trap with this method is more 

advantageous than others, as it does not damage the roots in hard soils. In addition to the 

increase in plant yield, its quality also increases at a high rate. Applying water trap to the soil 

with an injector is a cost-effective and very useful method. 

Application in the transportation and storage of the harvested product as a cooler: Frozen 

water trap is a suitable regulator for keeping the cold air. As long as the solid state of the water 

trap crystals continues, the water traps are placed in hermetic containers made of various 

materials according to the purpose of use. The water traps in these containers is frozen and 

placed in the middle of the harvested product to be cooled. 

USE OF HYDROGEL IN ORNAMENTAL PLANTS CULTUVATION AND 

LANDSCAPE ARCHITECTURE 

There are many studies in which hydrogel is added to production-reproduction environments 

such as peat, perlite, algae, waste mushroom compost, vermicompost, mycorrhiza etc. as a soil 

conditioner. Some studies that are different from other materials due to their water-holding 

feature and added to the growing media are as follows. 

In a study conducted in Sudan, the survival rate of Eucalyptus microtheca trees grown in 

hydrogel-added soils increased significantly (Callaghan et al., 1988). 

In a study in which tubed pistachio seedlings were grown in Turkey, it was seen that better 

quality and faster growing plants could be obtained with low cost and simple to use hydrogel 

applications. The positive effects of the different hydrogel applications of the Siirt variety 

seedlings, which are mostly used in pistachio rootstock production in our country, and the 

development of the stem structure suitable for the graft have been observed (Kaya, 2018). 

In the study investigating the effect of mycorrhiza and hydrogel on Pinus nigra during irrigation 

and non-irrigation periods, it was noted that the mycorrhiza+hydrogel combination had higher  
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survival rates than control and only mycorrhizal applications. According to the results of this 

study, mycorrhiza+hydrogel application was recommended in afforestation studies to be carried 

out in arid and semi-arid areas during the periods when the seedlings experienced planting 

shock (Gürlevik et al., 2006). 

In a study conducted in Japan, Sekimoto et al. (1995) said that the survival percentages of 

Acacia mangium, Acacia auriculiformis and Alnus sieboldiana species increased with the use 

of polymers (Ayan et al., 2007). 

Plant growth indexes of ornamental plants such as Buddleia davidia “Nanho Blue”, Salvia 

leucantha and Verbana x canadensis increased by 5-72% with the use of hydrogels (Angelina, 

2006). 

Unlike outdoor conditions, potted plants are highly susceptible to water stress as less soil is 

available for them to grow. Frequent irrigation to restricted soil volumes in potted plants causes 

seepage and the selection of media components should be done carefully. 

Drought stress, which has a negative effect on plant physiology, affects the flowering 

characteristics of a plant. Increased irrigation interval has a negative effect on flower parameters 

and flower yield. 

In the study with Dendranthema grandiflora L., water stress significantly reduced yield and 

adversely affected various flower parameters. Hydrogel application softened the negative 

effects of scarce irrigation on flowering characteristics and productivity (Tarun Kumar, 2016). 

Since the hydrogel has a significant amount of water in its own structure and then the water it 

absorbs is given to the soil around the plant roots, the flowering period has increased. As the 

water holding capacity of the soil increases, a buffer is provided against crop loss during the 

period between two irrigations. (Johnson, 1990). Thus, due to the uninterrupted availability of 

water, the plants met their constant water needs. 

The results showed that water stress significantly reduced yield and had negative effect on 

various flower parameters, while hydrogel application softened the negative impact of scarce 

irrigation on flowering characteristics and productivity. The researchers thought that this effect 

was due to the significant absorption of superabsorbent water and the gradual release of the 

absorbed water to the surrounding soil and plant root. Based on the results of this study and the 

durability of the superabsorbent polymer in soil, it can be said that the use of this material not 

only under drought stress conditions but also under adequate irrigation conditions can increase 

yields as well as offset the purchase costs and benefits. 
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In general, indoor and potted ornamental plants require optimum growth and less frequency of 

irrigation. In the study conducted on potted Syngonium podophyllum plant, the availability of 

nutrients in the potting medium significantly affected vegetative growth, while the inert 

medium, namely coconut peat, reduced plant growth. Also, the percentage of coconut peat and 

hydrogel in the pot medium decreased the frequency of irrigation (Deenavarman et al., 2018). 

In a study on Coleus blumei L., a potted ornamental plant with different concentrations of 

hydrogel, the presence of hydrogel as a component in the potting medium had a positive effect 

on morphological characteristics such as fresh weight, dry weight of shoots and roots, average 

root length, root volume and BC ratio. The use of 40 g hydrogel per 5 kg pot yielded higher 

results with less water (Saboor Dawlatzai et al., 2018). 

Green roofs have an important role in improving the aesthetics and energy consumption of 

buildings in urban environments. But green roofs are extremely difficult environments for plant 

growth and survival because the water supply is difficult and is often met with rain. In a related 

study, the effects of different hydrogel concentrations in green roof substrate mixtures on the 

growth and ornamental quality of Mentha suaveolens were analyzed. The addition of hydrogel 

enhanced the growth and ornamental quality of Mentha suaveolens in several substrates under 

drought conditions. Moreover, 1.0 kg m-3 hydrogel-added C1P4 substrate was optimal for 

Mentha suaveolens growth on green roofs regardless of drought and rainy conditions (Xu et al., 

2019). 

It is common to use grass as a ground cover in landscape. Grass is a material that requires 

regular watering and maintenance. Sustainability of grass areas is possible with regular and 

adequate irrigation. Otherwise, the required effect will not be achieved and an unhealthy 

appearance will occur. 

According to İşlek and Öztokat Kuzucu (2018), in a study investigating the possibilities of using 

some water-retaining polymers in grass; It was determined that there were differences in terms 

of the number of tillering, doses and water-retaining polymers. Although 100 g/m2 stockosorb 

application has the highest number of tillering in 1 dm2 area, it has been stated that the number 

of tillering is low in the parcel where no polymer is applied (Efe, 2010). In another study on 

grass, hydrogel significantly decreased  the effect of salt stress on turf in low and moderate 

salinity conditions (Anna et al., 2011). 

Salty conditions can also cause insufficient water uptake by the plant. Stress can occur not only 

from water scarcity, but also from excess salt. Ayan et al. (2007) report that hydrogels reduce 

their water absorption capacity depending on the salt concentration in the water. 
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İşlek and Öztokat Kuzucu (2018) said that the application of humic acid and hydrogel was 

statistically effective in soils with different salt stress conditions, and it was observed that 

hydrogel and humic acid were effective in reducing salt stress. It has been determined that the 

most effective dose in reducing salt stress is 0.1% hydrogel dose (Kant, 2008).  

Lentz and Sojka (1994) determined that hydrogel application to soil reduces erosion by 95% 

and increases infiltration by 15%.  

Boatright et al. (1997), in their study, investigated the plant growth and number of flowers in 

the Petunia plant of hydrogel applications to the soil. In this study, they determined that the 

addition of hydrogel increased plant growth and the number of flowers of the plant (Arıcan, 

2016). 

 

CONCLUSION 

As a result of study of Bres and Weston (1993), If hydrogel is used in the growing medium, it 

is seen that the water holding capacity of the medium increases, the irrigation frequency 

decreases, the soil structure improves visibly, prevents the erosion that will occur from over 

irrigation, ensures rapid germination and also provides early plant growth. In a study 

investigating the yield and quality characteristics of salad grown in open system soilless 

agriculture in cold greenhouse with hydrogel-perlite mixtures in different ratios; Although no 

statistical difference was found in terms of yield, growth, development and some quality 

parameters compared to other applications, the control application gave numerically higher 

results. Researchers thought that this result was due to two reasons. The first is that the polymers 

are washed with drainage and the pot volumes are relatively reduced compared to the control 

application. Another reason is that after the hydrophilic polymers are saturated with the nutrient 

solution, they release the excess nutrient solution into the drainage. For these two reasons, 

plants grown in hydrophilic polymer added environments remained relatively weak (İşlek and 

Öztokat Kuzucu, 2018). 

Adding hydrogel to the soil increases the water holding capacity of the soil by 50-70%, as it 

affects the soil structure and the amount of hydrogel at varying rates. Researchers report that 

the unit volume weight of the soil is reduced by 8-10% with the use of hydrogel. (Ekebafe ve 

ark., 2011; Neethu ve ark.,  2018).  
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In some studies, the effect of hydrogel on plant growth has been investigated and it has been 

observed that the effect of hydrophilic polymers on the physical properties of the growing 

medium is not clear enough (Wang and Gregg, 1990). It is necessary to continue studies on the 

use sizes, amounts and methods of hydrophilic polymers in different climates and soil types 

(Barihi et. al., 2013). In some studies, there are also studies that show that the hydrogel has no 

effect on the growth of the plant and even has negative effects. For example, Taylor and 

Halfacre (1986) stated in their studies that high concentrations of hydrogel in the environment 

have a negative effect on the development of the plant. 

As stated in some studies; In addition to the studies carried out to determine the usefulness of 

hydrophilic polymer on plant growth in terms of different parameters, the effect of hydrophilic 

polymers on the physical structure of the environment should also be investigated. It is essential 

to plan more detailed studies in the future to explain these results. 

It is seen that hydrogels, which are water-trap, increase the water intake of the plant in indoor 

and outdoor ornamental ornamental plants cultivation, as in other plant products, and thus help 

the water to be carried from the roots, thus positively affecting the growth parameters. However, 

it should not be forgotten that the limited water use will vary according to the region where 

each individual grows and the development parameters will be different accordingly. In order 

to use irrigation water in the most economical way, concentration, ratio and time interval studies 

should be carried out together with other ambient additives. Considering that hydrogels, which 

regulate not only plant growth but also soil structure, are used to prevent erosion, it will be 

possible to prevent soil surface runoff. 

Irrigation must be done properly in order for landscape areas to operate visually and 

functionally. Economical use of water resources is required for sustainable landscape 

architecture studies. For this, the plant type, application method, concentration, other materials 

to be added with it, and especially the region where the plant grows should be determined by 

various studies. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı doğrudan bitki su tüketimini belirlemeye yarayan su dengesi eşitliği 

yöntemini kullanarak ayçiçeği hattının (Sunflower Lines)  sera koşullarında üç farklı sulama 

düzeyinde (I100, I66, I33) bitki su tüketimini (ETa)  belirlemektir. Araştırmada bitki materyali 

olarak bir adet ayçiçeği hattı (V1) kullanılmıştır. Çalışma 2021 yılı ana ürün ayçiçeği 

genotipinin yetişme sezonu boyunca Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü araştırma ve 

deneme serasında yürütülmüştür. Erken vejetatif dönemde su bütçesi yöntemine göre su 

ihtiyacının tam karşılandığı I100 sulama konusunda haftalık ETa değeri (bir saksı başına) 2.5 

litre hafta-1 arasında değişirken, çiçeklenme döneminde 6.5 litre hafta-1 ve aylık olarak ise 26 

litre ay-1 olarak belirlenmiştir. Yetişme sezonu boyunca ayçiçeği hatlarının su bütçesi 

yöntemine göre mevsimlik bitki su tüketimi (ETa) 52 litre saksı-1 olarak tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak çalışmada su dengesi eşitliği faydalanarak gerçek su tüketimi belirlenmiş olup bulunan 

bu ETa değerinin ayçiçeği hatlarının yarı kurak iklim koşullarında sera şartlarında sulama 

programının hazırlanmasında kullanılabileceği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği hattı, Bitki su tüketimi, Su dengesi eşitliği 
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DETERMİNATİON OF PLANT WATER CONSUMPTİON OF SUNFLOWER LİNE  

IN GREENHOUSE CONDİTİONS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the plant water consumption (ETa) of the sunflower line  

at three different irrigation levels (I100, I66, I33) under greenhouse conditions using the water 

balance equation, which is used to determine the direct plant water consumption. A sunflower 

line (line of variety) was used as plant material in the study. The study was carried out in the 

research and trial greenhouse of the Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute 

during the growing season of the main crop sunflower genotype in 2021. According to the water 

balance equation in the early vegetative period, the weekly ETa value (per a pot) for I100 

irrigation, where the water need is fully met, ranged between 0.4 mm week-1, while it was 

determined as 1.04 mm week-1 during the flowering period and 4.16 mm month-1 monthly. 

During the growing season, seasonal plant water consumption (ETa) of sunflower lines 

according to the water balance equation was determined as 4.16 mm pot-1. As a result, the actual 

water consumption was determined by using the water balance equation, which reached more 

realistic results in the study, and it can be said that the sunflower lines can be used in the 

preparation of the irrigation program under greenhouse conditions in semi-arid climate 

conditions. 

 

Keywords: Sunflower line, Plant water consumption, Water balance equation 
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1. GİRİŞ  

Türkiye'de, yetiştirilen yağlı tohumlu bitkiler; ayçiçeği (Şekil 1) , pamuk tohumu (çiğit), susam, 

kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaş şeklinde sıralayabiliriz. Ayçiçeği, ülkemizde çoğunlukla 

ayçiçeği yağının tercih edilmesinden dolayı en önemli yağ bitkilerinden birisidir. Türkiye’de 

ayçiçeği yağı tüketimi yıllık yaklaşık olarak 900 bin tondur. Ancak ülke üretiminden elde edilen 

ayçiçeği yağı ise yıllık yaklaşık olarak 400-450 bin ton olarak gerçekleşmektedir. İhtiyaç 

duyulan diğer kısım ithalat ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Türkiye sahip olduğu toprak ve su 

kaynakları ile çok değişik iklim koşulları yönünden dünyada tarımsal potansiyeli yüksek olan 

sayılı ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizde işlenen arazi 28.5 milyon hektardır. Yapılan 

etütlere göre, mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 

8.5 milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Sulanan alan ise 5.5 milyon ha’dır. Siirt ilinin 

yüzölçümü 598.700 ha.’dır. Bu alanın yaklaşık, teknik anlamda sulanabilecek arazi varlığı 

24.115 ha’dır. Günümüzde bitkilerin sulanmasında yüzey sulama yöntemleri yetersiz kalmakta 

ve uygulanan sulama suyunun yalnızca 1/3’ü bitkiler tarafından terleme (transpirasyon) yoluyla 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, bitkilerin her yöre ve her bitki için bitki su tüketimlerinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Ulusal ve 

uluslararası kaynaklarda ‘Evapotranspirasyon’ olarak adlandırılan ve ETa simgesiyle gösterilen 

terimin Türkçe’ deki karşılığı ‘Bitki Su Tüketimi’ olarak tanımlanmaktadır (Bayramoğlu, 2013; 

Uçak ve ark., 2016). Bitki su tüketiminin (Evapotranspirasyon, ETa) saptanması; su 

kaynaklarının işletilmesi, sulama sistemlerinin planlanması ve sulama programlarının 

yapılabilmesi için temel bir ihtiyaçtır. Bitkisel üretimde bitki su tüketiminin dikkate alınması 

ve suyun ölçülü kullanılması, hem verim hem de toprak-su kaynaklarının korunması açısından 

büyük önem taşımaktadır (Abtew ve Obeysekera, 1995; Güngör ve ark., 2004; Demir ve Meral, 

2016). Günümüzde sulama programlarının oluşturulmasında dikkate alınan en önemli 

parametrelerden biriside bitki su tüketimidir. Bitki su tüketimi lizimetre sistemleri, tarla deneme 

parselleri ve bitki kök bölgesindeki nem azalmasının denetimi gibi metotlardan faydalanarak 

doğrudan hesaplanabilmektedir (Şarlak ve Bağçacı, 2020; Kırnak ve Gençoğlan, 2001). Sulama 

uygulamalarında bitki su tüketimin dikkate alınmadığı ve homojen bir su dağılımının 

yapılamadığı, salma sulama yönteminin kullanılması durumunda, bitki gelişiminde büyük bir 

öneme sahip olan demir mineralinin topraktan yıkanarak etkili kök bölgesi altında sızmasına 

sebeb olmaktadır (Fulton, 2013; Jarvis Shean ve ark., 2018). Uygulamada sulama programı, 

genellikle yetiştirici deneyimlerine veya toprak su dengesi (iklim temelli yöntem) 

belirlenmesine dayanmaktadır. Sulama programı oluşturulmasında ve bitki su tüketiminin  
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saptanmasında alternatif metotlardan birisi de, toprak suyunun ölçülmesi (gravimetrik) 

yöntemdir (Pardossi ve ark., 2009). Bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı bitki, toprak ve 

iklim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tarımsal sulamada su 

kaynaklarının optimum bir randımanla kullanımı, bitki su tüketimini esas alan sulama 

programları hazırlanarak, bitkinin suya ihtiyacı olduğu zamanlarda sulama yapılması ve her 

sulamada bitkiye ihtiyacı kadar su verilmesi ile sağlanabilmektedir. (Jensen ve Allen, 2016). 

Bitki su tüketim yöntemleri direkt olarak veya indirekt olarak iklim parametrelerine bağlı olarak 

birçok yöntemle tespit edilebilmektedir. Direkt yöntemler uzun bir zaman dilimi ve fazla 

miktarda iş gücü gerektirirken, indirekt yöntemler daha basit ve daha hızlı uygulanabilmektedir 

(Kaya 2011). ETo’ı belirleyen etmenler iklim parametreleri ve hava verileridir. Örneğin 

belirlenmesinde FAO56 Penman-Monteith yöntemi değerlendirildiği bölgede çayır bitkileri 

ETo değeriyle oldukça sıkı şekilde benzerlik gösterdiği için, fiziksel olarak, fizyolojik ve 

aerodinamik parametrelerin her ikisini de açıkça birleştirmiş bir yöntem olması sebebiyle tek 

yöntem olarak tavsiye edilmektedir. Yöntemin ilk aşamasında birçok iklim verisi formüle dâhil 

olduğu için zorluklar yaşanmasına karşın araştırmadaki ilerlemeler ve bitkiler kıyas ürünlerini 

içeren geçerli tahminleri ile büyük çapta aşılmıştır (Jensen ve Allen, 2016). Bu çalışmanın 

amacı doğrudan bitki su tüketimini belirlemeye yarayan su dengesi eşitliği yöntemini 

kullanarak ayçiçeği hattının (Line 2) Adana ili ikliminde sera koşullarında bitki su tüketimini 

belirlemektir.  
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Şekil 1. Bitki materyali olarak kullanılan ayçiçeği hattı (Line 2) 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 2.1. Deneysel Çalışmalar 

Damla sulama yönteminin kullanıldığı deneme parsellerinde su dağıtımı, 4 atm çalışma basıncı 

ve 16 mm dış çapa sahip yumuşak PE lateral boru hatları kullanılarak sağlanmıştır. Araştırma 

alanının toprakları ağırdır ve 7 mm h-1 infiltrasyon oranına sahiptir. Her lateralde, sıralı tip 

basınç düzenleyicisi ve 1 atm çalışma basıncında 4 L h-1 akış hızına sahip damlatıcılar 

kullanıldı ve aralarında 0.33 m boşluk bırakılmıştır. Bu nedenle, bitki damla sulama yöntemi 

ile sulama suyu sadece doğru miktarda uygulanmıştır. Herhangi bir sızma veya yüzey akışı 

meydana gelmesine izin verilmemiştir. Saksıya ekilecek tohum yatağı hazırlanmıştır. Saksılar 

ve tekrarlar arasındaki etkileşimleri önlemek için saksılar arasında 0.2 m tampon alan, 

uygulamalar arasında ise 1m boşluk oluşturulmuştur. Çalışmada, etkili kök derinliğinin nem 

içeriği her sulamadan önce gravimetrik yöntem kullanılarak tespit edilmiştir. Her tür için tam 

sulama (I100)ile kontrol parselinde toprak derinliğinde eksik nem getirmek için sulama suyu 

miktarı, her bir konu için uygulanacak sulama suyu miktarını belirlemek için kullanılmıştır.  
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toplanmış ve kuru ağırlık yüzdesi olarak belirlenmiştir. Her katman için belirlenen nem içeriği, 

denklem 1 kullanılarak derinlemesine nem içeriğine dönüştürülmüştür.  

d=(Pw-PwAW)*As*D/100................. (1)  

Burada; d derinliğinde toprak nem içeriğidir (mm), Pw tarla kapasitesi (%), PwAW;her 

katmanın nem içeriği (%), Toprak birim ağırlığı (g/cm3) ve D katman derinliğdiri (mm)  

Her sulama konusunun aylık ve mevsimsel evapotranspirasyon değerleri, büyüme mevsiminde 

hasadın başlangıcında ve sonunda ölçülen toprağın nem oranı (90 cm) su bütçe yöntemi ve nem 

içeriği değerleri kullanılarak hesaplanmıştır (Zeleke ve Wade 2012). Bitkinin su tüketiminin 

hesaplanmasında aşağıdaki su dengesi denklemi kullanılmıştır (Eq. (4)) (Zeleke ve Wade 2012) 

 ETa= P + I – Rf – Dp ± ΔS .................(Eq. (5))  

ETa: Evapotranspirasyon (mm), P: yağış (mm), I: sulama suyu miktarı (mm), Rf: yüzey akışı 

(mm), Dp: Derin infiltrasyon (mm) ve ΔS (mm) kökündeki toprak nem değişimidir. Çalışmada 

tercih edilen damla akış hızı toprağın sızma hızından daha düşük olduğundan, yüzey akışı 

oluşmadı. Sulama suyu miktarı mevcut nemi saha kapasitesine getirmek için yeterli olduğu için 

derin bir sızma meydana geldiği varsayılmıştır. Adana iline ilişkin iklim verileri Çizelge 1’de 

verilmiştir. 

A-Pan Buharlaşma kabından Faydalanarak Uygulanacak Sulama Suyunun Belirlenmesi 

A Sınıfı Buharlaşma Kabı (Class A pan) Ölçümleri Denemede standart A sınıfı buharlaşma 

kabı (Class-A Pan) kullanılmıştır (Şekil 2). Buharlaşma kabı 121 cm çapında, 25 cm 

yüksekliğinde ve 2 mm kalınlığındaki galvanizli saçtan yapılmıştır. Kabın altına hava akımına 

izin veren 15 cm yüksekliğinde ahşap ızgara yerleştirilmiştir. Kaptaki su düzeyi değişimleri 

ölçülmüştür. Kabın içinden herhangi bir hayvanın su içmesini engellemek için kabın üzerine 

tel kafes konulmuştur (Doorenbos ve Pruitt, 1977 
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Şekil 2. Denemede kullanılan A sınıfı buharlaşma kabı (Class A Pan) 

 

A Sınıfı Buharlaşma Kabından (Class A pan) Buharlaşan Suyun Ölçümü 

Çalışmada evaporasyon (ETo) miktarı, A sınıfı buhalaşma kabından takip edilerek 

belirlenmiştir. Bu amaçla, deneme alanına bir A sınıfı buharlaşma kabı (Class A Pan) 

yerleştirilmiştir. Ölçüm alınırken ise kap kenar yüksekliğinin 5 cm altına kadar su doldurulmuş 

ve su seviyesinin kap kenar yüksekliğinin 7.5 cm altından daha fazla aşağıya düşmesine izin 

verilmemiştir. Suyun aşırı bulanıklanmasını önlemek için kap içindeki su en az her dört gün bir 

kere yenilenmiştir. Kap okumaları her gün sabah saat 9:00’ da buharlaşma miktarları 

ölçülmüştür. Ölçülen bu değerler sulama suyu miktarının hesaplanmasında kullanılmıştır. 

Deneme parsellerine verilen sulama suyu miktarları Class A Pan’dan olan günlük buharlaşma 

miktarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Denemenin yürütüldüğü 2017 ve 2018 yılında Class A 

Pan’dan ölçülen Evaporasyon 40 mm'ye ulaştığında sulama uygulamalarına başlanmıştır.  
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Sulama Suyu Miktarının Hesaplanması 

Sulama suyu miktarı, açık su yüzeyi buharlaşması ve bitki-pan katsayılarından yararlanılarak 

Gençoğlan ve ark. (2006)’nın verdiği yönteme göre belirlenmiştir. Sulama parsellerine 

verilecek su miktarı 4 ve 5 nolu eşitlikler yardımıyla hesaplanmıştır.  

I = Ep. kcp . P ……………………………………….............………(4) 

V = A . I……………………………..........………….............………(5) 

Eşitliklerde; I sulama suyu miktari (mm), Ep; pan buharlaşması (mm), kcp: bitki-pan katsayısı 

(I40=0.40, I60=0.60, I80=0.80 ve I100=1.00), P; örtü yüzde (%), A; parsel alanı (m2) ve V; su 

hacmi / L.  

bitki örtü yüzdesinin (ıslatma faktörünün) belirlenmesinde 6 nolu eşitlik kullanılmıştır 

(Gençoğlan ve ark., 2006). 

P = a / b ...................................................................................(6) 

Eşitliklerde; (a) bitki kanopi çapı (cm) olan, (b) sıra aralığıdır (cm). 

Her sulamadan önce ortalama 5 bitki çapından  bitki çapı (a) alınmıştır. 

Sulama suyu uygulamaları ölçülü beher kaplar ile saksılara verilmiştir (Şekil 3).  

 

 

Şekil 3. Denemede suyun uygulanmasında kullanılan ölçülü beher kaplar 
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Tablo 1. Adanat iline ait uzun yıllar ve deneme dönemine ait meteorolojik veriler (1938-2019) 

Yıl 
İklim 

öğeleri Aylar 

Uzun 

Yıllar 

İklim 

Verile

ri 

(1990- 

2020)*

* 

Meteoroloji

k 

Elemanlar 

Oca

k 

Şuba

t 

Mar

t 

Nisa

n 

Mayı

s 

Hazira

n 

Temmu

z 

Ağusto

s 

Eylü

l 

Eki

m 

Kası

m 

Aralı

k 

Ortalama 

Sıcaklık 

(oC) 9.3 10 13 17.4 21.6 25.4 27.8 28.3 26 21.3 15 10.5 

Max. 

Sıcaklık 

(oC) 15 15.8 19 23.3 27.8 31.2 33.2 34.2 32. 28.6 21.3 16.3 

Min. 

Sıcaklık 

(oC) 5.1 5.4 7.8 11.9 15. 20.1 23.3 23.7 20.6 15.9 10.3 6.5 

Buharlaşm

a (mm), 

(Class-

Apan) 48.7 68.2 93.4 120 163.7 212.4 241.3 224.6 181 

120.

8 85 72.2 

Oransal 

Nem (%) 65 63.6 65.1 67.1 66.1 67. 70.7 70.9 64 61 64.2 66.5 

Toplam 

Yağış 

Miktarı 

(mm) 95 82.5 61.1 50.9 43.4 17.6 10.2 8 1.6 51.2 86.4 116 

Rüzgar 

Hızı (m/s) 1.2 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 

Güneşleme 

Süresi (h) 5 4 5.5 5.6 8.5 9.5 10.5 9 9 6 6 5.6 

 

2.2. Deneysel Sonuçlar  

Erken vejetatif dönemde su bütçesi yöntemine göre su ihtiyacının tam karşılandığı I100 sulama 

konusunda haftalık ETa değeri (bir saksı başına) 2.5 litre hafta-1 arasında değişirken, 

çiçeklenme döneminde 6.5 litre hafta-1 ve aylık olarak ise 26 litre ay-1 olarak belirlenmiştir. 

Yetişme sezonu boyunca ayçiçeği hatlarının su dengesi eşitliği yöntemine göre mevsimlik bitki 

su tüketimi (ETa) 52 litre saksı-1 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada su dengesi 

eşitliği faydalanarak gerçek su tüketimi belirlenmiş olup bulunan bu ETa değerinin ayçiçeği 

hatlarının yarı kurak iklim koşullarında sera şartlarında sulama programının hazırlanmasında 

kullanılabileceği söylenebilir. 
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SONUÇ  

Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkan ani 

iklimsel değişim, ülkemizdeki kısıtlı olan su kaynaklarının tükenmesine yol açmakta önemli bir 

oynamaktadır. Öte yandan su tüketiminin en yoğun olarak kullanıldığı alanların sulama amaçlı 

olduğu düşünüldüğünde sulama projelerinin gerçekçi olarak iklim verilerine bağlı, uzun ya da 

kısa dönemlere ilişkin bitkilerin kullanacakları su miktarının belirlenmesi gereklidir. Sonuç 

olarak çalışmada su dengesi eşitliği faydalanarak gerçek su tüketimi belirlenmiş olup bulunan 

bu ETa değerinin ayçiçeği hatlarının yarı kurak iklim koşullarında sera şartlarında sulama 

programının hazırlanmasında kullanılabileceği söylenebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı doğrudan bitki su tüketimini belirlemeye yarayan su dengesi eşitliği 

yöntemi ve iklim parametrelerinden yararlanarak bitki su tüketimini tahmin etmeye yarayan 

Penman Monteith eşitliği (ETo miktarına bağlı olarak çeşitli bitkilerin ET miktarlarının tahmin 

edilmesinde kullanılan yöntem) FAO 56 modifikasyonu yöntemini kullanarak şeker mısır 

hattının (Zea mays saccharat. Sturt. Line 2.) Siirt iklim koşullarında bitki su tüketimini 

belirlemektir. Araştırmada bitki materyali olarak Line 2 şeker mısır hattı kullanılmıştır. Çalışma 

2014 yılı mısır genotipinin yetişme sezonu boyunca Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 

arazisinde yürütülmüştür. Erken vejetatif dönemde su dengesi eşitliğine göre günlük ETa değeri 

5.0 mm gün-1 arasında değişirken, çiçeklenme öncesinde ve çiçeklenme döneminde 10.0 mm 

gün-1 olarak belirlenmiştir. Penman Monteith eşitliği ile saptanan referans bitki su tüketimi ise 

9.8 mm gün-1 olarak hesaplanmıştır. Aylık (Temmuz) olarak ise su dengesi eşitliğine göre 300.0 

mm ay-1, Penman Monteith eşitliğine göre 279.33 mm ay-1 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın 

yürütüldüğü yıl şeker mısır hattına  (Line 2) uygulanan sulama suyu miktarı 684.00 mm olup 

su dengesi eşitliği yöntemine göre mevsimlik bitki su tüketimi (ETa) 808.0 mm,  Penman 

Monteith FAO 56 modifikasyonu eşitliğine göre ise ETo miktarı 768.20 mm olarak tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada gerçek su tüketimi ile hesaplanan (kıyas) su tüketimi 

arasındaki farkın önemsiz olduğu ve daha fazla meteorolojik veri kullanarak bitki su tüketim 

tahminlerinde daha gerçekçi sonuçlara ulaşan bir yöntem olan Penman-Monteith eşitliği 

kullanılarak mısır bitkisinin yarı kurak iklim koşullarında sulama programının hazırlanmasında 

kullanılabileceği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler:Bitki su tüketimi, Su dengesi eşitliği, İklim verileri 

 

*Teşekkür  

Bu çalışmanın bir kısmı 2014 yılında yurt dışında bir dergide yayınlanmıştır.   
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DETERMINATION OF PLANT WATER CONSUMPTION BY TWO DIFFERENT 

METHODS OF SUGAR CORN LINE (Zea mays saccharat. Sturt. Line 2.) IN SEMI-

Arid CLIMATE CONDITIONS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is the water balance equation method, which directly determines the plant 

water consumption, and the Penman Monteith equation, which is used to estimate the plant 

water consumption by utilizing the climate parameters (the method used to estimate the ET 

amount of various plants depending on the ETo amount) by using the FAO 56 modification 

method of the sugar corn line (Zea). mays saccharat. Sturt. Line 2.) To determine the plant 

water consumption in Siirt climatic conditions. Line 2 sugar corn line was used as plant material 

in the research. The study was carried out in the experimental field of the Faculty of Agriculture 

of Siirt University during the growing season of the 2014 maize genotype. While the daily ETa 

value changed between 5.0 mm day-1 according to the water budget in the early vegetative 

period, it was determined as 10.0 mm day-1 before and during the flowering period. The 

reference plant water consumption determined by the Penman Monteith equation was 

calculated as 9.8 mm day-1. On a monthly basis (July), it was calculated as 300.0 mm ay-1 

according to the water balance equation and 279.33 mm ay-1 according to the Penman Monteith 

equation. The amount of irrigation water applied to the sugar corn line (Line 2) in the year the 

research was carried out was 684.00 mm, seasonal plant water consumption (ETa) was 

determined as 808.0 mm according to the water balance equation method, and the amount of 

ETo was determined as 768.20 mm according to the Penman Monteith FAO 56 modification 

equation. As a result, it can be said that the difference between the actual water consumption 

and the calculated (comparison) water consumption in the study is insignificant, and it can be 

used in the preparation of the irrigation program of the corn plant in semi-arid climate 

conditions by using the Penman-Monteith equation, which is a method that achieves more 

realistic results in estimating plant water consumption by using more meteorological data.  

 

Keywords: Crop water consumption, Water balance equation, Climate data 
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Giriş  

Dünyada mısır; hububat içerisinde ilk sırada, ekim alanı bakımında ise ikinci sırada yer 

almaktadır. Mısır bitkisi silaj ve dane yemi olarak değerlendirilmesinden dolayı hayvan 

beslenmesinde önemi büyüktür. Mısırdan yağ, tatlandırıcı ve biyoyakıt üretilmesi, ambalaj 

malzemesi olarak kullanılması önemini bir kat daha arttırmıştır. 1980 yılında 1.2 milyon ton 

olan mısır üretimimiz, 2020 yılında yaklaşık 3.5 kat artarak 5.3 milyon tona ulaşmıştır (TÜİK, 

2020). Dünya’da ve Türkiye’de farklı gıda kollarının geliştirilmesiyle farklı sebze türlerinin 

değişik şekillerde işlenerek tüketiciye sunulması hedeflenmektedir. Özellikle dengeli ve 

sağlıklı beslenmenin öneminin gittikçe artması besin maddesi içeriği bakımından daha üstün 

özelliklere sahip sebze türlerinin tüketimini arttırmaktadır. Sebze türü kapsamında 

değerlendirilen şeker(tatlı) mısır bünyesinde yüksek miktarda besin maddeleri bulundurması ve 

bu anlamda tercih nedeni olması sebebiyle yetiştiriciliği de önem kazanmıştır. 

Tatlı mısırın orijini hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte muhtemelen Perulu’ların 

“Chuspillo” yada “Chullpi” dedikleri bir mısır varyetesinden mutasyon sonucu oluştuğu 

belirtilmektedir. Standart tatlı mısır bir mutant ve diğer mısır tiplerinden kromozomlarında 

bulunan ‘Su’ geni ile ayrılmaktadır. Taze tüketiminin söz konusu olduğu dönemde, süt olum 

döneminde, ‘Su’ geni endosperm içeriğini iki kat daha tatlılaştırır ve 8-10 kat daha fazla suda 

çözünebilen polisakkarit ile doldurmaktadır.. ‘Su’ dokusunda meydana gelen mutasyon 

muhtemelen farklı zamanlarda ve farklı mısır ırklarında oluşmuştur (Creech, 1968). Eski 

kültürlerde bu mısırın şekerli formları var olmasına rağmen taze tatlı mısırın saklanmasında 

çeşitli zorlukların bulunması, o dönemde çok fazla popüler olmasının önüne geçmiştir 

(Dickerson, 1996).  

Tatlı mısırın olgun daneleri saydam ve buruşuktur. Süt olum döneminde hasat edilen “tatlı 

mısırın daneleri” oldukça tatlıdır. Olgun danelerinde şeker oranı daha düşük olmakla beraber 

yine de tatlı lezzetini devam ettirmektedir. Embriyosu iri olduğundan yağ ve protein oranı da 

diğer mısır varyete gruplarına göre daha yüksektir. Bu bilgilerden besin değeri oldukça yüksek 

olduğu anlaşılacak olan tatlı mısır, dünyada daha çok süt olum döneminde hasat edilerek 

dondurulmuş ürün veya konserve olarak taze tüketim amacıyla üretilmekte ve tüketilmektedir  

(Sade, 2002). Mısır çeşitleri arasında büyük öneme sahip olan tatlı mısır ülkemize 1930’lu 

yıllarda girmiş olmasına rağmen son yıllara kadar üretim ve tüketim miktarlarında büyük artış 

sağlanamamıştır (Eşiyok ve ark., 2004). Ülkemizde mısır yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde 

üretimi yapılabilen tatlı mısırın daha iyi tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıyla üretim ve tüketim 

miktarları artacaktır. Dünya literatüründe; at dişi mısır, sert mısır, cin mısır, şeker mısırı (tatlı  

1584



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

mısır), kavuzlu mısır, unlu mısır ve mumlu olmak üzere mısırlar 7 grupta ele alınır. Bu grubun 

dünyada en çok yetiştirileni sert ve at dişi olanlardır. (Elçi ve ark. 1987). Tatlı mısır ve cin mısır 

da hemen sonrasında ekim alanı olarak listede yer alırlar. Ülkemizde tatlı mısırın gerek 

destekleme dışı bir ürün olması gerekse de aynı yıl içinde birden fazla kez yetiştiriciliği 

yapılabildiğinden resmi istatistik verileri bulunamamıştır. Türkiye sahip olduğu toprak ve su 

kaynakları ile çok değişik iklim koşulları yönünden dünyada tarımsal potansiyeli yüksek olan 

sayılı ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizde işlenen arazi 28.5 milyon hektardır. Yapılan 

etütlere göre, mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 

8.5 milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Sulanan alan ise 5.5 milyon ha’dır. Siirt ilinin 

yüzölçümü 598.700 ha.’dır. Bu alanın yaklaşık, teknik anlamda sulanabilecek arazi varlığı 

24.115 ha’dır. Günümüzde bitkilerin sulanmasında yüzey sulama yöntemleri yetersiz kalmakta 

ve uygulanan sulama suyunun yalnızca 1/3’ü bitkiler tarafından terleme (transpirasyon) yoluyla 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, bitkilerin her yöre ve her bitki için bitki su tüketimlerinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Ulusal ve 

uluslararası kaynaklarda ‘Evapotranspirasyon’ olarak adlandırılan ve ETa simgesiyle gösterilen 

terimin Türkçe’ deki karşılığı ‘Bitki Su Tüketimi’ olarak tanımlanmaktadır (Bayramoğlu, 2013; 

Uçak ve ark., 20216). Bitki su tüketiminin (Evapotranspirasyon, ETa) saptanması; su 

kaynaklarının işletilmesi, sulama sistemlerinin planlanması ve sulama programlarının 

yapılabilmesi için temel bir ihtiyaçtır. Bitkisel üretimde bitki su tüketiminin dikkate alınması 

ve suyun ölçülü kullanılması, hem verim hem de toprak-su kaynaklarının korunması açısından 

büyük önem taşımaktadır (Abtew ve Obeysekera, 1995; Güngör et al., 2004; Demir ve Meral, 

2016). Günümüzde sulama programlarının oluşturulmasında dikkate alınan en önemli 

parametrelerden biriside bitki su tüketimidir. Bitki su tüketimi lizimetre sistemleri, tarla deneme 

parselleri ve bitki kök bölgesindeki nem azalmasının denetimi gibi metotlardan faydalanarak 

doğrudan hesaplanabilmektedir (Şarlak ve Bağçacı, 2020; Kırnak ve Gençoğlan, 2001). Sulama 

uygulamalarında bitki su tüketimin dikkate alınmadığı ve homojen bir su dağılımının 

yapılamadığı, salma sulama yönteminin kullanılması durumunda, bitki gelişiminde büyük bir 

öneme sahip olan demir mineralinin topraktan yıkanarak etkili kök bölgesi altında sızmasına 

sebep olmaktadır (Fulton, 2013; Jarvis Shean et al., 2018). Uygulamada sulama programı, 

genellikle yetiştirici deneyimlerine veya toprak su dengesi (iklim temelli yöntem) 

belirlenmesine dayanmaktadır. Sulama programı oluşturulmasında ve bitki su tüketiminin 

saptanmasında alternatif metotlardan birisi de, toprak suyunun ölçülmesi (gravimetrik) 

yöntemdir (Pardossi et al., 2009). Bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı bitki, toprak ve  
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iklim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tarımsal sulamada su 

kaynaklarının optimum bir randımanla kullanımı, bitki su tüketimini esas alan sulama 

programları hazırlanarak, bitkinin suya ihtiyacı olduğu zamanlarda sulama yapılması ve her 

sulamada bitkiye ihtiyacı kadar su verilmesi ile sağlanabilmektedir (Jensen ve Allen, 2016). 

Bitki su tüketim yöntemleri direkt olarak veya indirekt olarak iklim parametrelerine bağlı olarak 

birçok yöntemle tespit edilebilmektedir. Direkt yöntemler uzun bir zaman dilimi ve fazla 

miktarda iş gücü gerektirirken, indirekt yöntemler daha basit ve daha hızlı uygulanabilmektedir 

(Kaya 2011). ETo’ı belirleyen etmenler iklim parametreleri ve hava verileridir. Örneğin 

belirlenmesinde FAO56 Penman-Monteith yöntemi değerlendirildiği bölgede çayır bitkileri 

ETo değeriyle oldukça sıkı şekilde benzerlik gösterdiği için, fiziksel olarak, fizyolojik ve 

aerodinamik parametrelerin her ikisini de açıkça birleştirmiş bir yöntem olması sebebiyle tek 

yöntem olarak tavsiye edilmektedir. Yöntemin ilk aşamasında birçok iklim verisi formüle dâhil 

olduğu için zorluklar yaşanmasına karşın araştırmadaki ilerlemeler ve bitkiler kıyas ürünlerini 

içeren geçerli tahminleri ile büyük çapta aşılmıştır (Allen et al., 1998). Bu çalışmanın amacı 

doğrudan bitki su tüketimini belirlemeye yarayan su dengesi eşitliği ve iklim parametrelerinden 

yararlanarak bitki su tüketimini tahmin etmeye yarayan Penman Monteith eşitliği (ETo 

miktarına bağlı olarak çeşitli bitkilerin ET miktarlarının tahmin edilmesinde kullanılan yöntem) 

FAO 56 modifikasyonu yöntemini kullanarak tatlı mısırın (Şekil 1) Siirt iklim koşullarında bitki 

su tüketimini belirlemektir. 

 

 

Şekil 1. Tatlı ( şeker ) mısır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM  

2.1. Deneysel Çalışmalar 

Damlama sulama yönteminin kullanıldığı deneme parsellerinde su dağıtımı, 4 atm çalışma 

basıncı ve 16 mm dış çapa sahip yumuşak PE lateral boru hatları kullanılarak sağlanmıştır. 

Araştırma alanının toprakları ağırdır ve 7 mm h-1 infiltrasyon oranına sahiptir. Her lateralde, 

sıralı tip basınç düzenleyicisi ve 1 atm çalışma basıncında 4 L h-1 akış hızına sahip damlatıcılar 

kullanıldı ve aralarında 0.33 m boşluk kaldı. Bu nedenle, bitki damla sulama yöntemi ile sulama 

suyu sadece doğru miktarda uygulanmıştır. Herhangi bir sızma veya yüzey akışı meydana 

gelmesine izin verilmemiştir. Sırta ekilecek tohum yatağı hazırlanmıştır. Her parsel, sıra 

arasında 70 cm boşluk, sıra üzeri 20 cm boşluk, parsellerin boyutları 6 m uzunluğunda ve 2,8 

m genişliğinde (parsel yüzeyi = 16,8 m2) olmak üzere 4 çizgiye sahip olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Tohumun 4-5 cm derinlikte ekildiğinden emin olmak için 4 hatlı pnömatik 

tohum makinası kullanılmıştır. Koliler ve tekrarlar arasındaki etkileşimleri önlemek için 2 m 

tampon bölge oluşturulmuştur. Çalışmada, etkili kök derinliğinin (90 cm) nem içeriği her 

sulamadan önce gravimetrik yöntem kullanılarak tespit edilmiştir. Her tür için tam sulama 

(I100)ile kontrol parselinde 90 cm toprak derinliğinde eksik nem getirmek için sulama suyu 

miktarı, her bir konu için uygulanacak sulama suyu miktarını belirlemek için kullanılmıştır. Bu 

amaçla, sulama öncesi her sulama derinliği için 90 cm'lik toprak profilinin 0-30, 30-60 ve 60-

90 cm'lik tabakalarından alınan toprak numuneleri toplanmış ve kuru toprak ağırlık yüzdesi 

(%Pw) olarak belirlenmiştir. Her katman için belirlenen nem içeriği, denklem 1 kullanılarak 

derinlemesine nem içeriğine dönüştürülmüştür. 

d=(Pw-PwAW)*As*D/100................. (1)  

Burada; d derinliğinde toprak nem içeriğidir (mm), Pw tarla kapasitesi (%), PwAW;her 

katmanın nem içeriği (%), As ,Toprak birim ağırlığı (g/cm3)  

D katman derinliği (mm) olduğu gibi uygulanacak suyun hacmi aşağıdaki denklem kullanılarak 

hesaplanmıştır (Eq. (2)); 

Her tabaka için hesaplanan su içeriği nin eklenmesiyle, etkili kök derinliği için toplam su 

miktarı (dT) bulunmuştur (Eq. (2)).  

dT=d(0-30)+ d(30-60) + d(60-90) ................. (2) 

Her sulama konusunun aylık ve mevsimsel evapotranspirasyon değerleri, büyüme mevsiminde 

hasadın başlangıcında ve sonunda ölçülen toprağın nem oranı (90 cm) su bütçe yöntemi ve nem 

içeriği değerleri kullanılarak hesaplanmıştır (Zeleke ve Wade 2012). 
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Bitkinin su tüketiminin hesaplanmasında aşağıdaki su dengesi denklemi kullanılmıştır (Eq. (4)) 

(Zeleke ve Wade 2012). 

ETa= P + I – Rf – Dp ± ΔS .................(Eq. (5). 

ETa: Evapotranspirasyon (mm), 

 P: yağış (mm), 

I: sulama suyu miktarı (mm),  

Rf: yüzey akışı (mm),  

Dp: Derin infiltrasyon (mm) ve 

ΔS (mm) kökündeki toprak nem değişimidir. Çalışmada tercih edilen damla akış hızı toprağın 

sızma hızından daha düşük olduğundan, yüzey akışı oluşmamıştır. Sulama suyu miktarı mevcut 

nemi saha kapasitesine getirmek için yeterli olduğu için derin bir sızma meydana gelmediği 

varsayılmıştır. Penman-Monteith yöntemine göre referans (kıyas) bitki su tüketiminin 

hesaplanması aşağıda formülde verilmiştir. 

Bu yöntemde kıyas bitki su tüketimi; 

Bu yöntemde kıyas bitki su tüketimi; 

𝐸𝑇 =
𝛿

𝛿 + 𝛾∗
(𝑅𝑛 − 𝐺)

1

𝜆
+

𝛾

𝛿 + 𝛾∗

900

𝑇 + 275
𝑢2(𝑒𝑎 − 𝑒𝑑) 

(1.3) eşitliği ile tahmin edilmektedir.  

Bu eşitlikteki bazı terimlerin hesaplanmasında kullanılan eşitlikler ise aşağıda verilmiştir. 

𝛿 =
4098𝑒𝑎

(𝑇+237.3)2  (1.4)                                                                                               

𝜆 = 2.501 − 2.361 × 10−3𝑇(1.5)                                                                                                

𝛾 = 0.0016286
𝑃

𝜆
 (1.6)                 𝛾∗ = 𝛾(1 + 0.34𝑢2)  (1.7)                                                                                                     

𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠
− 𝑅𝑛𝑙 (1.8)                                                                                                        

𝑅𝑛𝑠
= 0,75𝑅𝑠 (1.9)                                                                                                       

𝑅𝑛𝑙
= 2,451𝑓(𝑇)𝑓(𝑒𝑑)𝑓 (

𝑛

𝑁
) (1.10)                                                                                                       

𝑅5 = (0.25 + 0.50
𝑛

𝑁
) 𝑅𝑎 (1.11)                                                                                                  

𝑒𝑑 = 𝑒𝑎
𝑅𝐻

100
 (1.12)                                                                                                      

𝑢2 = 𝑢𝑧 (
2

𝑧
)

0.2
 (1.13) 
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  Bu eşitliklerde; 

𝐸𝑇 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑘𝑖 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖, 𝑚𝑚/𝑔ü𝑛, 

𝛿 = 𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟  𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤 𝑒ğ𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑒ğ𝑖𝑚𝑖, 𝑘𝑃𝑎/°𝐶 

𝛾∗ = 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑦𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑘𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑒, 𝑘𝑃𝑎/°𝐶 

𝛾 = 𝑃𝑠𝑖𝑘𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑒, 𝑘𝑃𝑎/°𝐶 

𝑃 = 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤, 𝑘𝑃𝑎 

𝑅𝑛 = 𝐵𝑖𝑡𝑘𝑖 𝑦ü𝑧𝑒𝑦𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑛𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 ,

𝑀𝐽
𝑀2
𝑔ü𝑛

 

𝑅𝑎 = 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑑𝚤ş 𝑦ü𝑧ü𝑛𝑒 𝑢𝑙𝑎ş𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,
𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

(Çizelge 1.2’den doğrudan alınabilir.) 

𝑅𝑠 = 𝑌𝑒𝑟𝑦ü𝑧ü𝑛𝑒 𝑢𝑙𝑎ş𝑎𝑛 𝑘𝚤𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝚤 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,
𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

𝑅𝑛𝑠
= 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝚤 𝑛𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,

𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

𝑅𝑛𝑙
= 𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑙ℎ𝑎𝑙𝚤 𝑛𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,

𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

𝑓(𝑇) = Sıcaklık fonksiyonu (Çizelge 1.3’den doğrudan alınabilir.) 

𝑇 = 𝑆𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘, ° 𝐶 

𝑓(𝑒𝑑) =   𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 (Ç𝑖𝑧𝑒𝑙𝑔𝑒 1.4′𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟) 

𝑒𝑑 =  𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤ğ𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤, 𝑘𝑃𝑎 

𝑒𝑎 = 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤ğ𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑜𝑦𝑔𝑢𝑛 𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤, 𝑘𝑃𝑎 

(Çizelge 1.5’ten doğrudan alınabilir) 

𝑓(𝑛
𝑁⁄ ): 𝐺ü𝑛𝑒ş𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 

 ( Ç𝑖𝑧𝑒𝑙𝑔𝑒 1.6′𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟) 

n = Güneşlenme süresi, h 

N = Olası maksimum güneşlenme süresi, h (Çizelge 1.7’den doğrudan alınabilir) 

G = Topraktaki ısı akımı, MJ/m2/gün 

(Ardışık periyotlarda toprağın ortalama sıcaklığı çok fazla değişmediğinden ihmal edilebilir.)  

𝜆 = 𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑚𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑙𝑖 𝚤𝑠𝚤𝑠𝚤,
𝑀𝐽

𝑘𝑔
 (𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑏𝑖𝑟 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑘 2.45

𝑀𝐽

𝑘𝑔
 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟) 

𝑢2 = 𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟 ℎ𝚤𝑧𝚤𝑛𝚤𝑛 2 𝑚 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘𝑡𝑒𝑘𝑖 𝑒ş𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖, 𝑚/𝑠 

𝑢𝑧 =  𝑧 𝑚 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘𝑡𝑒 ö𝑙çü𝑙𝑚üş 𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 ℎ𝚤𝑧𝚤,
𝑚

𝑠
 

z = Rüzgar hızının ölçüldüğü yükseklik, m 
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(Türkiye’de meteoroloji bültenlerinde genellikle 10 m yükseklikte ölçülmüş rüzgar hızı 

değerleri verilmektedir) ve RH = Ortalama bağıl (nispi) nem, % değerlerini göstermektedir. 

          

Çizelge 1. Siirt iline ait uzun yıllık meteorolojik veriler (1938-2019). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Erken vejetatif dönemde su dengesi eşitliğine göre günlük ETa değeri 5 mm gün-1 arasında 

değişirken, çiçeklenme öncesinde ve çiçeklenme döneminde 10 mm gün-1 olarak belirlenmiş 

olup, Penman Monteith eşitliği ile saptanan referans bitki su tüketimi ise 9.8 mm gün-1 olarak 

hesaplanmıştır. Aylık olarak ise su dengesi eşitliğine göre 300 mm ay-1, Penman Monteith 

eşitliğine göre 279.33 mm ay-1 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü yıl şeker mısır 

hattına (Line 2) uygulanan sulama suyu miktarı 684.00 mm olup su dengesi eşitliği yöntemine 

göre mevsimlik bitki su tüketimi (ETa) 808 mm, Penman Monteith FAO 56 modifikasyonu 

eşitliğine göre ise ETo miktarı 768.20 mm olarak tespit edilmiştir.  

 

Parametr

e 

Maksimu

m Sıcaklık 

(°Ϲ) 

Minimu

m 

Sıcaklık 

(°Ϲ) 

Ortalam

a 

Nispi 

Nem 

(%) 

Toplam 

Yağış 

Ortalamas

ı 

(mm) 

Maksimu

m Yağış 

(mm) 

Ortalama 

Buharlaşm

a 

(mm) 

Ortalama 

Güneşlenm

e Süresi 

(Saat) 

Rasat 

Süresi 

(Yıl) 

79 79 78 78 79 79 57 

Ocak 19.7 -19.3 71.9 34.6 53.4 12.0 3.6 

Şubat 20.6 -16.5 67.1 29.4 53.2  4.4 

Mart 28.5 -13.3 62.0 24.1 63.0 33.0 5.4 

Nisan 32.9 -4.1 58.0 22.4 71.4 84.0 6.5 

Mayıs 36.2 2.0 50.7 21.2 68.1 186 9.0 

Haziran 40.2 8.2 34.6 15.5 16.7 284.8 11.7 

Temmuz 44.4 13.1 27.4 13.5 22.2 368.0 12.2 

Ağustos 14.4 46.0 26.4 13.3 12.2 351.8 11.4 

Eylül 39.9 8.5 31.2 14.4 37.5 254.3 9.9 

Ekim 36.6 0.3 46.7 49.7 70.8 137.6 7.2 

Kasım 25.8 -14.1 62.4 82.5 102.9 53.0 5.2 

Aralık 24.3 -14.6 70.6 94.5 71.8 13.1 3.6 

Yıllık 46 -19.3 50.8 719.8 102.9 1753.6 7.5 
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4. SONUÇ  

Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkan ani 

iklimsel değişim, ülkemizdeki kısıtlı olan su kaynaklarının tükenmesine yol açmakta önemli bir 

oynamaktadır. Bunun yanında mısır bitkisi yetiştiriciliği alanında daha fazla teşvik edilmesi 

için yapılan çalışmada gerçek su tüketimi ile hesaplanan referans su tüketimi arasında farkın 

önemsiz olduğu belirlenmiştir. Öte yandan su tüketiminin en yoğun olarak kullanıldığı alanların 

sulama amaçlı olduğu düşünüldüğünde sulama projelerinin gerçekçi olarak iklim verilerine 

bağlı, uzun ya da kısa dönemlere ilişkin bitkilerin kullanacakları su miktarının belirlenmesi 

gereklidir. Sonuç olarak bitki su tüketiminin saptanmasında daha fazla meteorolojik veri 

kullanarak bitki su tüketim tahminlerinde daha gerçekçi sonuçlara ulaşan bir yöntem olan 

Penman-Monteith eşitliği kullanılarak mısır bitkisinin sulama programı hazırlanmasında 

önerilebilir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar diğer araştırıcılar tarafından da test edilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Siirt ilinde yetiştirilen 

mercimek (Lens culinaris Medic.) bitkisinin, hasadı yapıldıktan sonra arta kalan hasat 

artıklarının yem değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, mercimek 

üretimi yapılan alanlardan toplam 25 adet mercimek hasat artıkları örneği alınmıştır. Alınan 

örneklerde, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) oranı, nötral deterjanda çözünmeyen lif 

(NDF) oranı, ham protein (HP) oranı, fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum 

(Mg) analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda mercimek hasat artıklarının kuru maddesindeki 

ADF, NDF, HP, P, K, Ca ve Mg oranlarının sırasıyla; % 31.41-39.30, % 36.32-49.69, % 8.69-

13.98, % 0.16-0.26, % 0.34-1.56, % 1.64-2.44 ve % 0.31-0.43 arasında değişim gösterdiği 

belirlenmiştir. Ortalama verilere göre, mercimek sap ve saman artıklarının; ADF ve NDF oranı 

açısından “çok iyi”, HP içeriği açısından “orta” kalitede kaba yeme sahip olduğu belirlenmiştir. 

Mercimek hasat artıklarının kuru maddesindeki P ve K içeriğinin genel olarak yetersiz, Ca ve 

Mg kapsamının ise yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kaba yem ihtiyacının önemli bir 

kısmı, özellikle kış döneminde, tarımsal ürünlerin hasat artıklarından karşılandığı Türkiye’de; 

mercimek sap ve samanlarının bu amaçla kullanılabileceği, ancak, P ve K kapsamlarının düşük 

olduğu dikkate alınarak, ruminant beslemede yem rasyonlarına fosfor ve potasyumca zengin 

yem kaynaklarının ilave edilmesi, dengeli ve sağlıklı besleme açısından önemli olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kaba yem, mercimek, ham protein oranı, makro elementler 
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EVALUATION OF LENTIL (Lens culinaris Medic.) HARVEST RESIDUES IN 

TERMS OF FORAGE QUALITY CHARACTERISTICS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the feed value of the leftover harvest residues after the 

harvest of the lentil (Lens culinaris Medic.) plant grown in Siirt province, located in the 

Southeastern Anatolia Region of Türkiye. For this purpose, a total of 25 lentil harvest residues 

samples were taken from the lentil production areas. In the samples taken; acid detergent fiber 

(ADF) ratio, neutral detergent fiber (NDF) ratio, crude protein (CP) ratio, phosphorus (P), 

potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg) analyzes were made. In the results of the 

study ADF, NDF, CP, P, K, Ca, and Mg values in dry matter of lentil harvest residues changed 

between 31.41-39.30%, 36.32-49.69%, 8.69-13.98%, 0.16-0.26%, 0.34-1.56%, 1.64-2.44% 

and 0.31-0.43%, respectively. According to the average data, lentil stem and straw residues; it 

was determined that it has “very good” quality in terms of ADF and NDF ratio, and “medium” 

quality roughage in terms of CP content. It was determined that the P and K contents in the dry 

matter of lentil harvest residues were generally insufficient, while the Ca and Mg contents were 

sufficient. A significant part of the roughage need, especially in the winter period, in Türkiye, 

where agricultural products are met from harvest residues; considering that lentil stem and straw 

can be used for this purpose, but P and K contents are low, it has been concluded that adding P 

and K rich feed sources to feed rations in ruminant feeding is important for balanced and healthy 

feeding. 

 

Keywords: Roughage, lentil, crude protein ratio, macro elements  
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1. GİRİŞ 

Kaliteli ve ucuz yem kaynağı olan doğal çayır-mera alanları, en önemli kaba yem 

kaynaklarından biridir. Ancak Türkiye’de; çayır-mera alanlarının amenajman kurallarına 

uyulmadan, uzun yıllardır bilinçsiz ve ağır şekilde otlatılması nedeniyle yeterli miktarda kaliteli 

kaba yem elde edilememiştir. Tarımsal üretimde önemli yere sahip olan ve güvenli kaba yem 

üretiminin önemli yollarından biri olan yem bitkileri tarımı ise, Türkiye’de toplam tarım alanı 

içerisinde ekiliş alanının az olması nedeniyle kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına 

yeterli gelmemektedir. Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde de kaliteli hayvansal protein 

talebinin artışına bağlı olarak, ruminant hayvanların otladığı alanların azalması ve bazı yem 

bitkisi yetiştiriciliği yapılan alanlarda başka ürünlerin yetiştirilmesi gibi nedenlerden dolayı 

kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması noktasında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum, 

hayvan beslemede alternatif yem kaynaklarına yönelmeyi daha da bağımlı hale getirmiştir. 

Ayrıca, mevcut yem kaynaklarının etkin kullanımı, ekonomik olarak hayvan yetiştiriciliğinde 

çok önemli hale gelmiştir (Lardy ve ark., 2015; Beigh ve ark., 2017; Mudgal ve ark., 2018). 

Mercimek (Lens culinaris Medic.), özellikle yemeklik dane olarak insan tüketiminde ve toprak 

verimliliğinin korunmasında kullanılan tek yıllık serin mevsim baklagil  bitkisidir (Oplinger ve 

ark., 1990; Reda, 2015; Hakkoymaz ve Önder, 2022). Dünya mercimek üretiminde; Kanada, 

Hindistan, Türkiye, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Nepal, Çin ve Etiyopya başlıca 

ülkelerdir (Anonymous, 2022). Tanesinin değerlendirilmesinin yanı sıra hasat artığı bitki 

kısımlarının da kullanılması, dünya ve Türkiye genelinde yaygın bir uygulamadır. Birçok 

araştırmacı tarafından mercimek bitkisinin tanesi alındıktan sonra kalan sap ve saman 

artıklarının hayvan beslenmesinde kullanıldığı vurgulanmıştır (Ton ve ark., 2014; Wamatu ve 

ark., 2017; Ciurescu ve ark., 2018;  Sırrı, 2020; Gündüz  ve Cevheri, 2021). Ayrıca, yemeklik 

dane baklagillerin sap ve samanında düşük selüloz bulunması, hayvan beslenmesinde önemli 

rol oynaması, yem olarak kullanılmasında önemli katkılar sağlayacağı da ifade edilmiştir 

(İdikut ve ark., 2022). Bununla birlikte hayvanların dengeli bir biçimde beslenmeleri için, 

yemlerin yapısında bulunan besin maddeleri düzeylerinin bilinmesi gerekmektedir (Acikbas ve 

Ozyazici, 2019). 

Bu çalışmada, Siirt yöresinde yetiştirilen mercimek (L. culinaris Medic.) bitkisinin hasadı 

yapıldıktan sonra arta kalan hasat artıklarının yem değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın materyalini; Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Siirt ilinde, 

mercimek üretimi yapılan alanlardan alınan 25 adet mercimek hasat artıkları örnekleri 

oluşturmaktadır (Şekil 1). 

 

 

Örnekler, mercimek üretiminin yoğun olduğu alanlardan, mevcut üretim alanlarını temsil 

edecek şekilde tesadüfi olarak 2021 yılı hasat zamanında (Temmuz ayı) alınmıştır. Örnekleme 

yapılan üretim alanlarına ait yer koordinat bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Toplanan mercimek örnekleri öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. Mercimek samanı 

kaba yem materyalinin bazı besin maddesi içeriklerini belirlemek amacıyla, öğütülen bu 

örneklerde; asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), 

ham protein (HP), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) analizleri 

yapılmıştır. Analizler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Laboratuvarı’nda, NIRS (Near Infrared Reflektance Spectroscopy-Yakın Kızıl Ötesi Yansıması 

Spektroskopisi) cihazı ile #IC-0904FE kalibrasyon seti (Anonymous, 2021) kullanılarak 

belirlenmiştir (Brogna ve ark., 2009). Belirlenen ADF, NDF ve HP değerlerine göre kaba yemin 

kalite derecesinin değerlendirilmesinde, Rohweder ve ark. (1978) tarafından sınıflandırılan 

Tablo 2’deki değerler kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Siirt ilinde toplanan mercimek hasat artıklarına ait bazı besin maddesi kapsamı Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Bitkilerin yapısal karbonhidratlar içerisinde yer alan ve selüloz ve ligninden oluşan ADF 

(Carlier ve ark., 2009) ile bitkilerde hücre duvarının önemli unsurlarından olan ve selüloz, 

hemiselüloz ve ligninden oluşan NDF (Skamarokhova ve ark., 2020; Widiarsih ve ark., 2021) 

oranları kaba yemlerin besin değerinin en yaygın olarak bilinen kalite kriterlerindendir. ADF 

oranı özellikle besin maddelerinin sindirilebilirlik durumu hakkında bilgi verirken, NDF oranı 

ise ruminant hayvanların yem tüketimi ile ilişkilidir (Budak ve Budak, 2014; Gürsoy ve Macit, 

2014; Lemaire ve Belanger, 2019). Çalışmada mercimek hasat atıklarının ADF oranı % 31.41-

39.30 arasında ve ortalama % 35.28 olarak belirlenirken; NDF oranı ise, % 36.32-49.69 

arasında ve ortalama % 44.32 olmuştur (Tablo 3). Tablo 2’de verilen sınıflandırmaya göre, 

mercimek sap ve samanının; ADF oranı bakımından “çok iyi” ve “iyi”, NDF oranı bakımından 

ise “en üstün kaliteli” ve “iyi” kalite standartları arasında kaba yeme sahip olduğu görülmüştür. 

Yapılan benzer çalışmalarda; Bursa bölgesinden elde edilen mercimek samanında ADF oranı 

% 34.77 ve ortalama NDF oranı ise % 47.36 (Değirmencioğlu, 2004) ve Hatay yöresinden 

toplanan mercimek samanında ise ortalama ADF oranı % 38.20 ve ortalama NDF oranı ise % 

49.84 olarak (Zahal ve Kaya, 2020) tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile Bursa ve Hatay 

illerinde yapılan çalışma ile birlikte değerlendirildiğinde, araştırmaların farklı ekolojik koşulları 

olmasına rağmen mercimek hasat artıklarının benzer kalitede sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir. 

Türkiye’nin birçok bölgesinde hayvancılık yapan işletmelerin, kaba yem ihtiyacını karşılamada 

arpa ve buğday samanını kullandığı bilinmektedir. Arpa ve buğday samanı ile ilgili olarak 

yapılan birçok çalışmada ADF ve NDF oranlarını sırasıyla Gündüz (2013) % 49.22-49.62 ve 

% 70.66-72.86, Acikbas ve Ozyazici (2019) % 46.29-58.69 ve % 75.88-89.30 ve Zahal ve Kaya 

(2020) % 43.51-52.58 ve % 65.04-72.73 arasında değişim gösterdiğini tespit etmişlerdir. Arpa  
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ve buğday samanlarının kalitesi, kalite standartlarına göre “kabul edilemez” seviyede olduğu 

ve mercimek hasat artıklarının kalitesinin oldukça altında kaldığı görülmüştür. 

 

 

 

Kaba yemlerde kalitenin belirlenmesindeki bir diğer önemli özellik de HP oranıdır. Siirt 

yöresinden toplanan mercimek hasat artıklarının HP oranının % 8.69-13.98 arasında 

değişkenlik gösterdiği ve ortalama HP oranının % 10.72 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 2’de verilen kalite standardına göre, mercimek hasat artıkları kaba yeminin HP yönünden 

“kötü” ve “iyi” kalite dereceleri arasında olduğu görülmüştür. Mercimek bitkisinin samanı ile 

yapılan çalışmalarda ortalama HP oranını Değirmencioğlu (2004) % 6.22 ve Zahal ve Kaya  
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(2020) % 6.23 olarak bildirmişlerdir. Elde ettiğimiz HP sonuçlarının literatürde bildirilen HP 

oranlarından yüksek olduğu görülmüş olup, bu farklılığın ise mercimek bitkisinin yetiştirildiği 

iklim, toprak ve yetiştirilme koşullarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Mercimek hasat artıklarının kuru maddesindeki P, K, Ca ve Mg içerikleri sırasıyla % 0.16-0.26, 

% 0.34-1.56, % 1.64-2.44 ve % 0.31-0.43 arasında değişim gösterdiği; adı geçen bu makro 

elementlerin ortalama değerlerinin ise sırasıyla % 0.20, % 0.97, % 1.98 ve % 0.36 olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 3). Yem rasyonlarında hayvanların P, K, Ca ve Mg ihtiyacının minimum 

düzeyde karşılanabilmesi için adı geçen bu makro elementlerin yemlerde sırasıyla % 0.40, % 

1.0, % 0.90 ve % 0.25 oranlarında bulunması gerektiği bildirilmektedir (Anonymous, 2001; 

Muller, 2009). Bu kritik değerler dikkate alındığında, mercimek hasat artıklarının; hayvan 

beslemede son derece önemli metabolik olaylarda rol oynayan bu makro elementlerden, P 

bakımından incelenen örneklerin tamamının yetersiz, K bakımından yarısından fazlasının 

yetersiz, Ca ve Mg yönünden ise örneklerinin tamamının yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. 

 

4. SONUÇ 

Siirt yöresinde tarımı yapılan mercimek bitkisinin tanesi alındıktan sonra kalan hasat 

artıklarının ruminant hayvanların beslenmesinde kaba yem olarak kullanılması amacıyla besin 

maddesi içeriklerinin belirlendiği bu çalışmada; ortalama ADF ve NDF oranı açısından “çok 

iyi”, HP içeriği açısından “orta” kalitede kaba yeme sahip olduğu belirlenmiştir. Mercimek 

hasat artıklarının kuru maddesindeki P ve K içeriği genel olarak yetersiz, Ca ve Mg kapsamı 

ise yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. 

Kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmı, özellikle kış döneminde, tarımsal ürünlerin hasat 

artıklarından karşılandığı Türkiye’de; mercimek sap ve samanlarının bu amaçla 

kullanılabileceği, ancak, P ve K kapsamlarının düşük olduğu dikkate alınarak, ruminant 

beslemede yem rasyonlarına fosfor ve potasyumca zengin yem kaynaklarının ilave edilmesi 

dengeli ve sağlıklı besleme açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. 

  

1601



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

KAYNAKLAR 

Acikbas, S., Ozyazici, M.A., 2019. Determination of the feed value of wheat straw: Turkey, 

Siirt province case. International Journal of Scientific and Technological Research, 

5(12): 12-25. 

Anonymous, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. 

(http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9825&page=110), (Erişim tarihi: 

15.10.2021). 

Anonymous, 2021. WinISI 4 Calibration Software: Ground, expandable equation packages 

(http://www.winisi.com/product_calibrations.htm), (Erişim tarihi: 20.01.2021). 

Anonymous, 2022. FAO Statistical Database. Food and Agricultural Organization of the United 

Nations Rome, Italy. 

Beigh, Y.A., Ganai, A.M., Ahmad, H.A., 2017. Prospects of complete feed system in ruminant 

feeding: a review. Veterinary World, 10(4): 424. 

Brogna, N., Pacchioli, M.T., Immovilli, A., Ruozzi, F., Ward, R., Formigoni, A., 2009. The use 

of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) in the prediction of chemical 

composition and in vitro neutral detergent fiber (NDF) digestibility of Italian alfalfa hay. 

Ital. J. Anim. Sci., 8(Suppl. 2): 271-273. 

Budak, F., Budak, F., 2014. Yem Bitkilerinde kalite ve yem bitkileri kalitesini etkileyen 

faktörler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1: 1-6. 

Carlier, L., Van Waes, C., Rotar, I., Vlahova, M., Vidican, R., 2009. Forage quality evaluation. 

Bulletin UASVM Agriculture, 66(1): 216-230. 

Ciurescu, G., Toncea, I., Ropotă, M., Hăbeanu, M., 2018. Seeds composition and their nutrients 

quality of some pea (Pisum sativum L.) and lentil (Lens culinaris Medik.) cultivars. 

Romanian Agricultural Research, 35: 101-108. 

Değirmencioğlu, T., 2004. Kimi kaba yemlerin koyun ve keçilerde in-vitro 

sindirilebilirliklerinin mukayesesi üzerine bir araştırma. UÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 

18(1): 157-165. 

Gündüz, Y., 2013. İşletme koşullarında kullanılan bazı yemlerin besin madde kompozisyonu 

ve mikrobiyolojik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, 63s. 

Gündüz, C.E., Cevheri, A.C., 2021. Bazı organik gübrelerin mercimek (Lens culinaris Medic) 

bitkisinin klorofil değerleri üzerine etkileri. Dünya Multidisipliner Araştırmalar 

Dergisi, 4(1-2): 115-128. 

1602



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Gürsoy, E., Macit, M., 2014. Erzurum ili meralarında doğal olarak yetişen bazı buğdaygil yem 

bitkilerinin in vitro gaz üretim değerlerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım 

Bilimleri Dergisi, 24(3): 218-227. 

Hakkoymaz, O., Önder, M., 2022. Kışlık mercimek genotiplerinin tane ve biyolojik verimi 

üzerine ekim zamanlarının etkisi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 11(1): 1-8. 

İdikut, L., Odabaşıoğlu, E., Uskutoğlu, D., 2022. İkinci ürün olarak yetiştirilen fasulye 

çeşitlerinin bitki aksamının besin değerleri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 

10(1): 1-9. 

Lardy, G.P., Anderson, V.L., Dahlen, C.R., 2015. Alternative Feeds for Ruminants. North 

Dakota: NDSU Extension Service. 

Lemaire, G., Belanger, G., 2019. Allometries in plants as drivers of forage nutritive value: A 

review. Agriculture, 10(1): 5. 

Mudgal, V., Mehta, M. K., Rane, A.S., 2018. Lentil straw (Lens culinaris): an alternative and 

nutritious feed resource for kids. Animal Nutrition, 4(4): 417-421. 

Muller, L.D., 2009. Dietary Minerals for Dairy Cows on Pasture. (www.das.psu.edu/ 

researchextension/ dairy/.../pdf/mineralsforpasture.pdf.), (Erişim tarihi: 25.10.2020). 

Oplinger, E.S., Hardman, L.L., Kaminski, A.R., Kelling, K.A., Doll, J.D., 1990. Departments 

of Agronomy and Soil Science, College of Agricultural and Life Sciences and 

Cooperative Extension Service, University of Wisconsin-Madison and Department of 

Agronomy and Plant Genetics, University of Minnesota. 

Reda, A., 2015. Lentil (Lens culinaris Medikus) current status and future prospect of production 

in Ethiopia. Adv. Plant Agric. Res., 2(0004). 

Rohweder, D.A., Barnes, R.F., Jorgensen, N., 1978. Proposed hay grading standards based on 

laboratory analyses for evaluating quality. Journal of Animal Science, 47(3): 747-759. 

Skamarokhova, A.S., Yurina, N.A., Bedilo, N.A., Yurin, D.A., Ashinov, Y.N., 2020. 

Evaluation of the air-dry mass of vetch-cereal grass mixtures according to their 

optimality in the ratio of neutral-detergent (NDF) and acid-detergent fiber (ADF). In 

E3S Web of Conferences (Vol. 224, p. 04030), EDP Sciences. 

Sırrı, M., 2020. Siirt ili mercimek (Lens culinaris medic.) ekim alanlarında sorun oluşturan 

yabancı ot türlerinin yoğunluk ve rastlanma sıklıklarının belirlenmesi. Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(1): 117-126. 

 

 

1603



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

Ton, A., Karaköy, T., Anlarsal, A.E., 2014. Türkiye’de yemeklik tane baklagiller üretiminin 

sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(4): 175-

180. 

Wamatu, J., Mersha, A., Tolera, A., Beyan, M., Alkhtib, A., Eshete, M., Ahmed, S., 

Rischkowsky, B., 2017. Selecting for food-feed traits in early and late maturing lentil 

genotypes (Lens culinaris). Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 

5(5): 697-705. 

Widiarsih, S., Nagel, M., Börner, A., Feussner, K., Feussner, I., Möllers, C., 2021. Inheritance 

of seed quality and seed germination in two doubled haploid populations of oilseed rape 

segregating for acid detergent lignin (ADL) content. Euphytica, 217(8): 1-16. 

Zahal, S., Kaya, Ş., 2020. Hatay ilinde üretilen bazı kuru kaba yemlerin besin madde 

içeriklerinin belirlenmesi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Dergisi, 3(2): 83-89. 

 

  

1604



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

FARKLI AZOT DOZLARININ YAYGIN KARABUĞDAY (Fagopyrum esculentum 

Moench)’DA YEM VERİMİ VE BESİN MADDESİ İÇERİĞİNE ETKİSİ 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI (Orcid ID: 0000-0001-8709-4633) 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt, TÜRKİYE 

arifozyazici@siirt.edu.tr 
 

Dr. Semih AÇIKBAŞ (Orcid ID: 0000-0003-4384-3908) 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt, TÜRKİYE 

semihacikbas@siirt.edu.tr 

 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, farklı azotlu gübre dozlarının karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) 

bitkisinde ot verimi ve kuru otun bazı kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Siirt ili 

ekolojik koşullarında 2020 yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel 

materyal olarak, “Güneş” karabuğday çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada tarla denemesi, tesadüf 

blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuş olup; 5 farklı azot (N) dozu (N0= 

0 kg N/da, N4= 4 kg N/da, N8= 8 kg N/da, N12= 12 kg N/da ve N16= 16 kg N/da) araştırmanın 

konusunu teşkil etmiştir. Çalışmada; yeşil ve kuru ot verimi ile kuru otta ham protein (HP), asit 

deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), fosfor (P), 

potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) oranları incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, azotlu gübre dozlarına bağlı olarak N12 uygulamasına kadar yeşil ve kuru ot 

verimlerinin arttığı, bu dozdan sonra anlamlı olarak verimin azaldığı; ot verimleri yönünden, 

N8 ve N12 dozları arasındaki farklılığın önemsiz olduğu belirlenmiştir. Azotlu gübre dozunun 

artışına paralel olarak karabuğday kuru otunun HP, P, Ca ve Mg içeriği artış gösterirken, ADF 

ve NDF oranları azalmıştır. Araştırmada; yeşil ve kuru ot verimleri ile HP, ADF, NDF, P, K, 

Ca ve Mg oranları, azotlu gübre dozlarına göre sırasıyla 1327.8-1389.8 kg/da, 318.7-480.2 

kg/da, % 10.13-12.75, % 32.24-35.10, % 39.86-43.08, % 0.20-0.24, % 0.52-0.59, % 1.71-1.78 

ve % 0.52-0.60 arasında değişkenlik göstermiştir. Tek yıllık sonuçlara göre, karabuğdayın azot 

ihtiyacının düşük olduğu, yeşil ve kuru ot verimi birlikte değerlendirildiğinde dekara 8 kg saf 

N uygulamasında optimum verime ulaşılabildiği görülmüştür. Oldukça kısa vejetasyon süresine 

sahip olan karabuğdayın yörede yazlık dönemde ara ürün olarak değerlendirilebileceği ve 

kaliteli kaba yem olarak yüksek bir potansiyele sahip olabileceği söylenebilir.   

 

Anahtar Kelimeler: Karabuğday, kuru ot verimi, ham protein oranı, makro elementler    
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THE EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN DOSES ON FORAGE YIELD AND 

NUTRIENT CONTENT IN BUCKWHEAT (Fagopyrum esculentum Moench) 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effects of different nitrogen fertilizer doses on forage 

yield and some quality characteristics of hay in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). 

The research was carried out in the vegetation period of 2020 in the ecological conditions of 

the province of Siirt, located in the Southeastern Anatolia Region of Türkiye. “Güneş” 

buckwheat variety was used as plant material in the research. In the study, the field trial was 

established according to the randomized blocks trial design with 4 replications; 5 different 

nitrogen (N) doses (N0= 0 kg N/da, N4= 4 kg N/da, N8= 8 kg N/da, N12= 12 kg N/da and N16= 

16 kg N/da) constituted the subject of the research. In the study; green herbage and hay yield 

and crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), phosphorus 

(P), potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg) ratios in hay examined. According to 

the results of the research, depending on the N fertilizer doses, green herbage and hay yields 

increased until N12 application, and the yield decreased significantly after this dose; in terms of 

forage yields, the difference between N8 and N12 doses was determined to be insignificant. 

Parallel to the increase in N fertilizer dose, CP, P, Ca, and Mg contents of buckwheat hay 

increased, while ADF and NDF ratios decreased. In the research, green herbage and hay yields, 

CP, ADF, NDF, P, K, Ca, and Mg ratios to N fertilizer doses varied between 1327.8-1389.8 

kg/da, 318.7-480.2 kg/da, 10.13-12.75%, 32.24-35.10%, 39.86-43.08%, 0.20-0.24%, 0.52-

0.59%, 1.71-1.78%, and 0.52-0.60%, respectively. According to the one-year results, it has 

been observed that the nitrogen requirement of buckwheat is low, and when green herbage and 

hay yield are evaluated together, optimum yield can be reached in 8 kg pure N application per 

decare. It can be said that buckwheat, which has a very short vegetation period, can be evaluated 

as an intermediate product in the summer period in the region and has a high potential as quality 

roughage.  

 

Keywords: Buckwheat, hay yield, crude protein ratio, macro elements  
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1. GİRİŞ 

Karabuğday, Polygonaceae familyasının Fagopyrum cinsine ait çift çenekli bir bitki olup (Huda 

ve ark., 2021; Hornyák ve ark., 2022); bu cinsin tarımsal açıdan önemli türünden biri, yaygın 

karabuğday olarak da bilinen Fagopyrum esculentum Moench’dır (Singh ve ark., 2020; Huda 

ve ark., 2021). Karabuğday günümüzde, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak 

yetiştirilmekte (Anonymous, 2020a), değerli bir besin kaynağı oluşturan sözde tahıl olarak 

kabul edilmektedir (Hornyák ve ark., 2022). Genellikle 70 ile 90 gün arasında değişen kısa bir 

vejetasyon periyoduna sahip olan karabuğday; serin iklimlere uyum sağlayabilmekte, yüksek 

rakımlarda yetişebilmekte ve aynı zamanda iyi drene edilmiş kumlu topraklar ve asidik 

topraklar da dahil çok çeşitli toprak koşullarında gelişme gösterebilmektedir (Farooq ve ark., 

2016; Joshi ve ark., 2019). Taneleri mineraller, polifenoller, lipidler, diyet lif, polisakkaritler, 

protein ve amino asit gibi bileşikler açısından zengindir (Halbrecq ve ark., 2005; Christa ve 

Soral-Śmietana, 2008; Abbasi ve ark., 2015; Domingos ve Bilsborrow, 2021). Bu özellikleriyle 

de antioksidanlara ve farmakolojik etkinliğe sahip (Abbasi ve ark., 2015) olan F. esculentum, 

geleneksel olarak halk hekimliğinde çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır (Singh ve 

Verma, 2022). Karabuğday bitkisi aynı zamanda, yeşil gübre bitkisi ve hayvan yemi olarak da 

kullanım potansiyeline sahiptir (Akkaya ve Kara, 2018; Singh ve Verma, 2022).   

Tohumunun ve vejetatif aksamının değerlendirilme potansiyeli bulunan karabuğday bitkisinin, 

ekim alanının genişletilmesi ve üretiminin arttırılması, hem gelecekte gıda güvenliğine 

(Takeshima ve ark., 2022) hem de kaba yem açığının kapatılmasına önemli katkıda bulunabilir. 

Bu itibarla, özellikle bitkinin kültürel pratiklerinin ortaya konması, ekim alanlarını genişletmek 

ve verimi üst düzeye çıkarmak için ilk adımdır. Buna yönelik olarak yetiştiricilik 

uygulamalarında verim, kalite ve bitki besleme açısından optimum gübreleme önem 

taşımaktadır. Toprak analiz sonuçlarına bağlı olarak, uygun cins, zaman ve miktarda yapılan 

doğru gübreleme, tarımsal üretimde verimliliği arttıran en temel kültürel uygulamadır. Bu 

anlamda, bitkisel üretimde azot (N), bitki gelişimini sınırlayan en önemli makro besin 

elementidir. Uygulanacak azotun, miktarının belirlenmesi gübreleme programlarının en 

belirleyici faktörüdür. Azot aynı zamanda verim yanında, bazı bitki besin elementlerinin 

alımında ve ürünlerin kalite özelliklerinde etkili olan besin elementidir. Bu araştırma; farklı 

azotlu gübre dozlarının, karabuğday (F. esculentum Moench) bitkisinde ot verimi ve kuru otun 

bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Siirt ili ekolojik 

koşullarında, 2020 yılında yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel materyal olarak, “Güneş” 

karabuğday (F. esculentum Moench) çeşidi kullanılmıştır. Karabuğdayın yetiştiği Mart-Mayıs 

vejetasyon döneminde ortalama sıcaklık 15.3 oC iken, aynı döneme ait uzun yıllar (1990-2020) 

sıcaklık ortalaması 14.4 oC olarak gerçekleşmiştir. Araştırma dönemindeki toplam yağış miktarı 

421.6 mm olarak kaydedilmiş, bu değerin uzun yıllar toplam yağış ortalamasından (279.1 mm) 

oldukça yüksek olduğu görülmüştür (Anonim, 2020). Araştırmanın yürütüldüğü toprakların 

tekstür sınıfı kil olup; toprak reaksiyonu hafif alkali karakterde (pH= 7.70), tuzsuz (0.180 dS/m) 

ve az kireçli (% 2.8)’dir. Toprakların organik madde içeriği “az” (% 1.64), alınabilir fosfor (P) 

(11.2 kg P2O5/da) ve potasyum (K) (188 kg K2O/da) kapsamları “yeterli”, alınabilir kalsiyum 

(Ca) (1196 kg/da) ve magnezyum (Mg) (111 kg/da) kapsamları “iyi” düzeydedir. 

Araştırmada tarla denemesi, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Çalışmada, araştırma konusu olarak ele alınan azotlu gübre dozları; N0= 0 kg 

N/da, N4= 4 kg N/da, N8= 8 kg N/da, N12= 12 kg N/da ve N16= 16 kg N/da şeklinde 

uygulanmıştır. Azotlu gübre kaynağı olarak üre (% 46 N)’nin kullanıldığı çalışmada; azotlu 

gübrenin yarısı belirtilen dozlara göre ekimle beraber, diğer yarısı ise çiçeklenme başlangıcında 

verilmiştir. Çalışmada ayrıca, tüm parsellere eşit olacak şekilde dekara 3 kg saf P hesabıyla 

fosforlu gübre (triple süper fosfat, % 46 P2O5) ekimle birlikte uygulanmıştır. 

Tarla denemesinde; sıra arası mesafe 30 cm olup, bitkiler her parselde 4 sıra halinde, 6 kg/da 

ekim normunda, 09 Mart 2020 tarihinde elle ekilmiştir. Hasat, bitkilerin tam çiçeklenme 

devresinde 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılmıştır. Her parselde, kenar tesirleri atıldıktan sonra 

geriye kalan kısımlar biçilerek tartılmış ve parsel alanı dikkate alınarak dekara yeşil ot verimleri 

tespit edilmiştir. Her parselden elde edilen yeşil ot içerisinden rastgele 500 g’lık örnekler 

alınarak laboratuvara getirilmiş, bir süre hava kurusu ortamda soldurulmuş ve daha sonra 

kurutma dolabında 48 saat süreyle 70 oC’de kurutulmuştur. Kurutulan ot örnekleri hassas 

terazide tartılarak, örneklerin kuru ot ağırlıkları saptanmış; hesaplama yoluyla her parselden 

elde edilen yaş otların kuru ot oranları (%) belirlenmiştir. Her parsel için belirlenen bu kuru ot 

oranları, parsellerin yeşil ot verimleri ile çarpılarak dekara kuru ot verimleri tespit edilmiştir.  

Kuru ot oranı belirlenen parsellere ait ot örnekleri her parsel için ayrı ayrı öğütülmüş ve 

analizlere hazır hale getirilmiştir. Öğütülen örneklerin ham protein (HP), asit deterjanda 

çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF), P, K, Ca ve Mg oranları; 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarı’nda, NIRS  
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(Near Infrared Reflektance Spectroscopy-Yakın Kızıl Ötesi Yansıması Spektroskopisi) cihazı 

ile #IC-0904FE kalibrasyon seti (Anonymous, 2020b) kullanılarak belirlenmiştir (Brogna ve 

ark., 2009).  

Araştırmadan elde edilen veriler, tesadüf blokları deneme desenine göre varyans analizine tabi 

tutulmuş; F testi sonuçlarına göre gruplar arasındaki farklılıklar Tukey çoklu karşılaştırma testi 

ile belirlenmiştir (Açıkgöz ve Açıkgöz, 2001). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. YEŞİL VE KURU OT VERİMİ 

Karabuğdaya uygulanan farklı azotlu gübre dozlarına göre elde edilen yeşil ve kuru ot verimleri 

Tablo 1’de verilmiştir. Azotlu gübre dozlarının yeşil ve kuru ot verimine etkisi istatistiki açıdan 

p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Karabuğday ot verimlerinin N12 gübre dozuna kadar 

arttığı, bu dozdan sonra ise anlamlı şekilde düştüğü görülmüştür. Buna göre, en yüksek yeşil ve 

kuru ot verimi istatistiki açıdan birinci grubu oluşturan N12 ve N8 azot dozlarında (sırasıyla, 

1813.0 ve 480.2 kg/da, 1770.4 ve 472.8 kg/da) tespit edilmiştir. Ayrıca, yeşil ot verimi 

yönünden N12 ve N8 dozları ile N16 ve N4 dozları arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemsiz 

bulunmuştur. Karabuğdayda en düşük ot verimi ise 1327.8 kg/da yeşil, 318.7 kg/da ile kuru ot 

verimi ile azotun uygulanmadığı kontrol (N0) konusunda saptanmıştır (Tablo 1). Azot bitkilerde 

vejetatif büyümeyi artırmakta ve bunun doğal sonucu olarak ot verimi de artmaktadır. Artan N 

dozu uygulamalarına bağlı olarak ot verimlerinde önemli artışlar sağlandığı, birçok bitkide bu 

artışların azotun belirli seviyesine kadar olduğu, daha yüksek dozlardaki azotun verimlerde 

önemli düşüşlere neden olduğu farklı bitki türleri ile yapılan pek çok çalışmada (Özdemir ve 

ark., 2019; Temel ve Şurgun, 2019; Türk ve ark., 2019; Özyazıcı ve ark., 2020; Saberrezaei ve 

Geren, 2022) da rapor edilmiştir.    
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3.2. KARABUĞDAY KURU OTUNUN BESİN İÇERİĞİ  

HP oranı 

Yem amacıyla kullanılabilecek materyallerin yüksek ot verimi önemli olduğu kadar, kaba 

yemlerin besleme değeri ve kalitesi de önemlidir (Ameen ve ark., 2019). Yem kalitesinde 

kullanılan önemli parametrelerden biri de kuru otun içerdiği HP oranıdır (Hu ve ark., 2021). 

Azotlu gübre dozlarının artışına paralel olarak karabuğday bitkisinin kuru maddesindeki HP 

oranı artış göstermiştir. En yüksek HP oranı (% 12.75), en yüksek N dozunda gerçekleşmiş 

olmasına rağmen; istatistiki açıdan anlamlı farklılık (p<0.05), kontrol konusu ile azotun diğer 

dozları arasında ortaya çıkmıştır (Tablo 2). Azotlu gübre dozlarına göre bitkinin HP 

içeriğindeki bu değişim, beklenen bir sonuçtur. Zira proteinlerin yapı taşı olan aminoasitlerin 

temel bileşeni azottur. Farklı yem bitkisi türleri ile yapılan birçok çalışmada (Özdemir ve ark., 

2019; Türk ve ark., 2019; Özyazıcı ve ark., 2020) ve/veya yem bitkisi amacıyla yetiştirilen bazı 

bitkilerde (Temel ve Şurgun, 2019; Saberrezaei ve Geren, 2022), azotlu gübre seviyelerine bağlı 

olarak kuru otların içerdiği HP oranının arttığı yönündeki raporlar, bulgularımızı 

desteklemektedir. 

Diğer yandan, yemin sindirilebilirliği üzerine etkisi olan HP oranının, ruminant beslemede yem 

rasyonlarında en az % 7 düzeyinde olması gerektiği (Meen, 2001) dikkate alındığında; azot 

dozlarına bağlı olarak karabuğdayda % 10.13-12.75 arasında değişkenlik gösteren HP oranının 

(Tablo 2), kritik değerin üzerinde olduğu görülmüştür. Farklı kültürel uygulamalara göre 

karabuğday kuru otundaki HP oranını; Alkay ve Kökten (2020) % 7.75-10.05, Arslan (2021) 

% 10.57-21.88, Güllap ve ark. (2021) % 10.04-15.07 ve Erol ve ark. (2022) % 11.40-22.66 

arasında değişkenlik gösterdiğini bildirmişlerdir. Karabuğday kuru otunun HP içeriğinin genel 

olarak literatürde rapor edilen bu değerlerle uyumlu olduğu söylenebilir.        

ADF ve NDF oranı 

Azotlu gübre dozlarına göre karabuğday kuru otunun içerdiği ADF oranının değişimi anlamlı 

bulunurken (p<0.01), NDF oranındaki değişim istatistiksel açıdan önemsiz olmuştur. Bununla 

birlikte, azot dozlarının artışına paralel olarak hem ADF hem de NDF oranı azalmıştır (Tablo 

2). Benzer bulgular kinoa (Chenopodium quinoa) (Temel ve Şurgun, 2019), tek yıllık çim 

(Lolium multiflorum L.) (Türk ve ark., 2019), yemlik kolza (Brassica napus L. ssp. oleifera 

Metzg) (Özyazıcı ve ark., 2020) ve dev kralotu (Pennisetum hybridum) (Saberrezaei ve Geren, 

2022) gibi farklı bitki türlerinde yapılan çalışmalarda da saptanmıştır. Guretzky ve ark. (2011) 

ve Candoğan ve Geren (2020) de, dallı darı (Panicum virgatum L.) bitkisine uygulanan azot 

dozlarına göre ADF oranının değişim gösterdiğini ifade etmişlerdir.  
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Diğer yandan, yemlerde toplam sindirilebilir besin maddelerinin iyi bir göstergesi olan ADF 

(Gürsoy ve Macit, 2014, 2017) ile geviş getiren hayvanların yemi tüketimi ile ilişkili olan NDF 

(Budak ve Budak, 2014; Lemaire ve Belanger, 2019) oranının kaba yemlerde düşük olması arzu 

edilir (Van Soest, 1994; Kaya, 2008). Çalışmada, azotlu gübre uygulamalarına bağlı olarak 

ADF oranının % 32.24-35.10, NDF oranının ise % 39.86-43.08 arasında değişkenlik 

göstermiştir (Tablo 2). Karabuğday kuru otunda belirlenen bu ADF ve NDF değerleri, 

Rohweder ve ark. (1978) tarafından bildirilen kuru otların kalite standardı (ADF için: <% 31= 

en üstün kaliteli, % 31-35= çok iyi, % 36-40= iyi, % 41-42= orta, % 43-45= kötü ve >% 46= 

kabul edilemez; NDF için: <% 40= en üstün kaliteli, % 40-46 çok iyi, % 47-53= iyi, % 54-60= 

orta, % 61-65= kötü ve >% 65= kabul edilemez)’na göre değerlendirildiğinde, azotlu gübre 

dozlarına göre karabuğday kuru otundan “çok iyi” kalitede yem üretildiği görülmüştür.  

Farklı ekolojilerde karabuğday bitkisi ile yapılan çalışmalarda, ADF ve NDF oranının sırasıyla 

% 19.89-42.85 ve % 30.86-49.11 arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir (Alkay ve Kökten, 

2020; Güllap ve ark., 2021; Erol ve ark., 2022). Araştırmamızda belirlenen ADF ve NDF 

oranları literatürdeki bu değişim aralığı içerisinde yer almıştır.   

P, K, Ca ve Mg içeriği 

Araştırma sonucuna göre, farklı azot dozu uygulamalarının karabuğday bitkisinin P oranı 

üzerine etkisi istatistiksel anlamda önemli (p<0.05) bulunmuş; K, Ca ve Mg yönünden ise azot 

dozları arasındaki farklılık önemsiz çıkmıştır. Karabuğday kuru otunun en yüksek P içeriği % 

0.24 ile N16 dozunda, en düşük değer ise % 0.20 ile kontrol konusunda belirlenmiştir. 

İstatistiksel olarak önemsiz olmakla beraber, Ca ve Mg içerikleri de N dozuna bağlı olarak artış 

eğiliminde olmuştur (Tablo 2).       
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Çalışmada, karabuğdayın P, K, Ca ve Mg içerikleri, sırasıyla; % 0.20-0.24, % 0.52-0.59, % 

1.71-1.78 ve % 0.52-0.60 arasında değişmiştir (Tablo 2). Kaba yem amacıyla kullanılan 

bitkilerde otun mineral madde içeriği, kalite göstergesi olup hayvan besleme açısından büyük 

önem taşımaktadır (Özyazıcı ve ark., 2020). Yem rasyonlarında hayvanların P, K, Ca ve Mg 

ihtiyacının minimum düzeyde karşılanabilmesi için yemlerde en az % 0.40 P, % 1.0 K, % 0.90 

Ca (Muller, 2009) ve % 0.25 oranında da Mg (Anonymous, 2001) bulunması gerektiği 

bildirilmektedir. Bu kriterlere göre; azotlu gübre uygulanan karabuğday bitkisinin P ve K 

içeriğinin düşük, Ca ve Mg içeriğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Kara (2014) hasat 

zamanlarına göre karabuğdayın P içeriğinin % 0.23-0.44, K içeriğinin % 1.94-5.67, Ca 

içeriğinin % 1.60-4.02 ve Mg içeriğinin % 0.39-0.81 arasında değişim gösterdiğini rapor 

etmiştir. Ekmekçi ve ark. (2022), ekim zamanlarına göre karabuğdayın keslerine ait P, K, Ca 

ve Mg oranlarının sırasıyla; % 0.14-0.21, % 0.54-0.82, % 1.54-1.90 ve % 0.35-0.56 arasında 

değiştiğini ifade etmişlerdir.   

  

4. SONUÇ  

Bu araştırma sonucunda, karabuğday bitkisinde, toprağa artan miktarlarda uygulanan azotlu 

gübreye bağlı olarak dekara 12 kg saf azot verilen uygulamaya kadar ot verimlerinin arttığı, bu 

miktardan fazla verilen N dozlarında ise verimlerin azaldığı tespit edilmiştir. Azotlu gübre 

dozunun artışına paralel olarak karabuğday kuru otunun HP, P, Ca ve Mg içeriği artış 

gösterirken, ADF ve NDF oranları azalmıştır. Tek yıllık sonuçlara göre, karabuğdayın azot 

ihtiyacının düşük olduğu, yeşil ve kuru ot verimi birlikte değerlendirildiğinde dekara 8 kg saf 

N uygulamasında optimum verime ulaşılabildiği görülmüştür. Ancak, bu konuda kesin bir 

yargıya varabilmek için optimum azotlu gübre miktarının belirlenmesine yönelik olarak en az 

iki yıllık verilerin elde edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.  

Tek yıllık bu sonuçlara göre, oldukça kısa vejetasyon süresine sahip olan karabuğdayın yörede 

yazlık dönemde ara ürün olarak değerlendirilebileceği ve kaliteli kaba yem olarak yüksek bir 

potansiyele sahip olabileceği söylenebilir.   
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ÖZET 

Bu araştırma, aspir (Carthamus tinctorius L.) genotiplerinin çimlenme parametreleri üzerine 

tuz konsantrasyonlarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Siirt 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarında kontrollü şartlar altında 

25±1 °C yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal olarak Olein ve Zirkon aspir genotipleri 

kullanılmıştır. Laboratuvar çalışması, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme 

desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş; ana parselleri genotipler, alt parselleri tuz 

konsantrasyonları teşkil etmiştir. Çalışmada, çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, 

çimlenme üniformite katsayısı, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi parametreleri 

incelenmiştir. Çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, çimlenme üniformite katsayısı, 

çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi sırasıyla % 65.00-100.00, 1.17-4.83 gün, 13.60-87.40, 

% 0.00-90.00 ve 5.91-37.67 arasında değişim göstermiştir. Genotipler arasında istatistiki olarak 

farklılık bulunmamıştır. Tuz konsantrasyonlarının tüm çeşitlerde çimlenme parametrelerini 

engellediği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius L., tuz stresi, çimlenme, genotip 
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EFFECT OF SALT STRESS ON GERMINATION CHARACTERISTICS OF 

SAFFLOWER (Carthamus tinctorius L.) GENOTYPES 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effects of salt concentrations on germination traits 

of safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes. The research was conducted in Siirt 

University, Faculty of Agriculture, Field Crops Laboratory under controlled conditions of 25±1 

°C. Olein and Zirkon safflower genotypes were used as plant material in the study. The 

laboratory study were conducted the split plots in randomized plots design with four 

replications. Genotypes were carried out in main plots and salt concentrations were conducted 

in sub-plots. In the study; germination percentage, mean germination time, coefficient of 

uniformity of germination, germination energy, and germination index parameters were 

examined. According to the results of the research; germination percentage, mean germination 

time,  coefficient of uniformity of germination, germination energy and  germination index  

changed between 65.00-100.00%, 1.17-4.83 day, 13.60-87.40, 0.00-90.00% and 5.91-37.67 

respectively. There was no statistically significant difference between genotypes in terms of 

germination parameters. It was determined that salt concentrations inhibited germination 

parameters in all cultivars. 

 

Keywords: Safflower, Carthamus tinctorius L., salt stress, germination, genotype 
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1. GİRİŞ 

Carthamus cinsi, Compositae familyasında doğu Akdeniz kökenli 15 türden oluşan bitki 

grubudur. Dünya’da 60'tan fazla ülke aspir yetiştirmektedir (Mani ve ark., 2020). En fazla aspir 

üreten ülkelerin başında Kazakistan, ABD, Meksika, Hindistan, Türkiye ve Çin gelmektedir 

(Anonymous, 2022). Aspir bitkisi yemeklik yağ, gıda boyası, kumaş boyası, hayvan ve 

kuşyemi, ilaç ve biyoyakıt hammaddesi olarak da kullanılmaktadır (Carvalho ve ark., 2006). 

Diğer yağlı tohumlu bitkilere kıyasla kuraklığa ve tuza nispeten toleranslı olduğu düşünülen 

aspir, kuru alanlarda ekime uygundur (Arslan ve ark., 2012). Sağlıklı bitki gelişimi için 

çimlenme ve fide dönemleri bitkinin yaşam döngüsünde en önemli aşamalardır (Hubbard ve 

ark., 2012; Yadav ve ark., 2011). Abiyotik stres faktörlerinin başında gelen tuzluluk 

(Almansouri ve ark., 2001), bitkinin gelişiminin her devresinde etkilemekte; çimlenme 

aşamasında çimlenme oranını düşürmekte, bitkinin gelişimini geriletmekte ve bunun sonucu 

olarak bitkide verimin düştüğü görülmektedir (Toprak ve Tunçtürk, 2018). Bu çalışma, marjinal 

alanlarda üretimi sözkonusu olan ve yağ açığının kapatılması için oldukça önem arz eden aspir 

bitkisinin (Carthamus tinctorius L.) iki genotipinin farklı tuz konsantrasyonlarının çimlenme 

özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarı’nda 2022 

yılında yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak; Olein ve Zirkon aspir genotipleri kullanılmıştır. 

Çalışmada, tuzun (NaCl) 0 mM (T0), 50 mM (T1), 100 mM (T2), 150 mM (T3), 200 mM (T4), 

250 mM (T5) ve 300 mM (T6) dozları araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Laboratuvar 

denemesi, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Her tekerrür için 20 adet homojen büyüklükte tohum kullanılmıştır. Tohumlar, 1 

dakika % 70 etil alkolde steril edildikten sonra 3 defa steril su ile durulanmıştır. Daha sonra 

tohum yüzeyindeki mikroorganizmaların deforme olması için 10 dakika % 10’luk sodyum 

hipoklorit (NaOCl) ile tohumları kaplayacak şekilde yüzey strerilizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Steril hale gelen tohumlar petri (90 mm x 15 mm) kaplarında bulunan iki katlı Whatman filtre 

kâğıdının arasına yerleştirilmiştir. Altı farklı konsantrasyonda hazırlanan tuz konsantrasyonları, 

her bir petri kabına 3 ml olacak şekilde uygulanmıştır. Petri kapları 25±1 °C sıcaklığa ayarlı 

etüv (BINDER, GmbH, Almanya)’de çimlenmeye bırakılmıştır. Çalışmanın bittiği güne kadar 

48 saatte bir 3 ml uygun tuz dozu petri kaplarına ilave edilmiştir. Kontrol grubundaki tohumlara 

yüzey sterilizasyonuna uygulanmıştır. Petri kapları 25±1 °C sıcaklığa ayarlı etüv (BINDER,  
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GmbH, Almanya)’de çimlenmeye bırakılmıştır. Çalışmanın bittiği güne kadar 48 saatte bir 5 

ml distile su petri kaplarına ilave edilmiştir. Çalışmada; çimlenme oranı, ortalama çimlenme 

süresi, çimlenme üniformite katsayısı, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi özellikleri 

incelenmiştir. Çimlenme oranının belirlenirken en az 2 mm kökçük çıkışı çimlenme kıstası 

olarak kabul edilmiştir (Scott ve ark.,1984; Soltani ve ark., 2012). Çimlenme enerjisi 

araştırmanın 1. gününde çimlenen tohum sayısının toplam tohum sayısına oranlanmasıyla 

bulunmuştur (Özyazıcı ve Açıkbaş, 2021).  

 

 

 

Elde edilen veriler, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme desenine göre varyans 

analizine tabi tutulmuş, yüzde değerlere Arcsin transformasyonu uygulanmış (Zar, 1996), 

ortalamalar arasındaki farklılıklar TUKEY çoklu karşılaştırma testi ile kontrol edilmiştir 

(Açıkgöz ve Açıkgöz, 2001). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. ÇİMLENME ORANI  

Tuz konsantrasyonlarının aspir genotiplerinin çimlenme oranına ilişkin sonuçlar Tablo 1’de 

verilmiştir. Çimlenme oranına, genotiplerin ve genotip x tuz konsantrasyonu interaksiyonunun 

etkisi istatistiki anlamda önemsiz, tuz konsantrasyonlarının etkisi p<0.01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Araştırmada, tuz konsantrasyonlarına göre en düşük çimlenme oranı 300 mM 

NaCl uygulamasından (% 65.00), en yüksek çimlenme oranı ise kontrol ve 50, 100, 150 mM  
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NaCl konsantrasyonlarında belirlenmiştir. Tuz konsantrasyonu arttıkça çimlenme oranı 

azalmıştır. Arslan ve ark. (2012), aspir bitkisinin tuza toleransının yüksek olduğunu 

bildirdikleri çalışmalarında tuz konsantrasyonu arttıkça çimlenme oranının azaldığını 

belirtmişlerdir. Yine Tonguç ve ark. (2021) aspir bitkisinde yaptıkları araştırmada, tuz 

konsantrasyonunun çimlenme oranını olumsuz etkilediğini, en fazla azalmanın yüksek tuz 

konsantrasyonlarında olduğunu rapor etmişlerdir. Farklı bitkilerde yapılan birçok çalışmada, 

tuz konsantrasyonunun çimlenme oranını olumsuz yönde etki ettiği bildirilmiştir (Liopa-

Tsakalidi  ve ark., 2011; El-Sabagh ve ark., 2015; Özyazıcı ve Açıkbaş, 2021). 

 

 

 

3.2. ORTALAMA ÇİMLENME SÜRESİ 

Tuz konsantrasyonlarının aspir genotiplerinin ortalama çimlenme süresine ilişkin sonuçlar 

Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, ortalama çimlenme 

süresine, tuz konsantrasyonlarının etkisi p<0.01 düzeyinde önemli, genotip, genotip x tuz 

interaksiyonu ise istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. En düşük ortalama çimlenme süresi 

1.18 gün ile kontrol konusunda belirlenmekle beraber 50 mM NaCl, 100 mM NaCl tuz 

konsantrasyonları ile aralarında istatistiki anlamda farklılık bulunmamaktadır. Tuz 

konsantrasyonu arttıkça ortalama çimlenme süresi artmaktadır. Farklı bitkiler  ile yapılan 

çalışmalarda tuz stresinin ortalama çimlenme süresini arttırdığını rapor etmişlerdir (Sedghi ve 

ark., 2010; Dorri ve ark., 2019; Özyazıcı, 2021; Özyazıcı ve Açıkbaş, 2021). 
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3.3. ÇİMLENME ÜNİFORMİTE KATSAYISI 

Tuz konsantrasyonlarının aspir genotiplerinin çimlenme üniformite katsayısına ilişkin sonuçlar 

Tablo 3’de verilmiştir. Genotiplerin, genotip x tuz konsantrasyonu interaksiyonunun çimlenme 

üniformite katsayısına etkisi önemsiz, tuz konsantrasyonlarının etkisi ise istatistiki olarak 

önemli (p<0.001) bulunmuştur. En düşük çimlenme üniformite katsayısı 300 mM NaCl ve 250 

mM NaCl tuz konsantrasyonlarında (sırasıyla 1405 ve 20.27) belirlenmiştir. En yüksek 

çimlenme üniformite katsayısı kontrol konusunda (85.10) belirlenmiş olmakla beraber 50 mM 

NaCl dozu (75.95) ile arasında istatistiki anlamda farklılık bulunmamaktadır (Tablo 3). Tuz 

konsantrasyonları arttıkça çimlenme üniformite katsayısı olumsuz yönde etkilenmektedir 

(Tablo 3).  

Ceritoğlu ve Erman (2020) bezelyede, Özyazıcı (2021) meryemana dikeni, Özyazıcı ve Açıkbaş 

(2020)’ın çemen bitkilerinde yürüttükleri çalışmalarda, benzer sonuçlar elde etmişlerdir. 
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3.4. ÇİMLENME ENERJİSİ 

Aspir genotiplerinin çimlenme enerjisi üzerine tuz konsantrasyonlarının etkisine ilişkin 

sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. Tuz konsantrasyonlarının, çimlenme enerjisine etkisi p<0.01 

düzeyinde, önemli bulunurken, genotiplerin, genotip x tuz interaksiyonunun etkisi ise önemsiz 

bulunmuştur. En yüksek çimlenme enerjisi genotiplerin ortalaması olarak % 86.67 ile kontrol 

konusunda belirlenmiş, onu % 75.83 ile 50 mM NaCl konsantrasyonu takip etmiştir. Tuz 

konsantrasyonları arttıkça çimlenme enerjisi değerleri düşmüş, 250 ve 300 mM NaCl 

konsantrasyonlarında ilk gün çimlenen tohum gözlemlenmemiştir. Tuz konsantrasyonlarına 

genotiplerin tepkisi aynı olmuş, diğer çimlenme parametrelerinde olduğu gibi genotipler 

arasında çimlenme enerjisi yönünden farklılık bulunmamıştır (Tablo 4). Castroluna et al.               

(2014) üçgül, Kuşcu ve ark. (2018) kinoa, Özyazıcı (2021) meryemana dikeni bitkilerinde 

yürüttükleri çalışmalarda benzer şekilde çimlenme enerjisinin yüksek tuz konsantrasyonlarında 

azaldığını tespit etmişlerdir.  
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3.5. ÇİMLENME İNDEKSİ 

Genotip ve tuz konsantrasyonlarının aspir genotiplerinin çimlenme indeksine ilişkin sonuçlar 

Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, diğer parametrelerde 

olduğu gibi genotiplerin ve genotip x tuz interaksiyonunun çimlenme indeksine etkisi önemsiz, 

tuz konsantrasyonlarının etkisi ise istatistiksel anlamda önemli (p<0.001) bulunmuştur. Tuz 

konsantrasyonları çimlenme indeksini negatif yönde etkilemiş en yüksek çimlenme indeksi 

değerleri kontrol (0 mM NaCl) ve 50 mM NaCl uygulamasında (sırasıyla 36.55 ve 34.06) tespit 

edilmiştir  (Tablo 5).  

Fasülye (Cokkızgın, 2012), kinoa (Beyazçiçek ve Yılmaz, 2020; Oral ve ark., 2020), sorgum 

(Atış, 2011), aspir (Kurtuluş, 2020) ve kolza (Balcı ve Boydak, 2021)’da yürüttükleri 

araştırmalarda benzer sonuçlar rapor etmişlerdir. 

 

 

 

4. SONUÇLAR 

Günümüzde, tarım alanlarında tuzluluk probleminin artması, tuza toleranslı bitkilerin 

belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, tuz stresinin aspir 

genotiplerinde incelenen tüm parametreler yönünden olumsuz etkilere neden olduğu, genotipler 

arasında tuza dayanıklılık yönünden farklılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.   
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ÖZET 

Bu araştırma, rezene (Foeniculum vulgare Mill.) genotiplerinin çimlenme parametreleri üzerine 

silisyum uygulamalarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Siirt 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarında kontrollü şartlar altında 

25±1 °C yürütülmüştür. Çalışmada bitkisel materyal olarak Kütahya ve Tefenni rezene 

genotipleri kullanılmıştır. Laboratuvar çalışması, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller 

deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş; ana parselleri genotipler, alt parselleri 

silisyum uygulamaları teşkil etmiştir. Çalışmada, çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, 

çimlenme üniformite katsayısı, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi parametreleri 

incelenmiştir. Çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, çimlenme üniformite katsayısı, 

çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi sırasıyla % 48.33-93.33, 3.33-9.73 gün, 8.70-25.60, % 

0.00-20.00 ve 4.65-14.59 arasında değişim göstermiştir. Kütahya genotipinden Tefenni 

genotipine göre çimlenme parametreleri bakımından daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu 

araştırmanın sonuçlarına göre hidropriming ve 4 mM silisyum uygulamasının rezene 

tohumlarının çimlenme özelliklerini iyileştirdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rezene, Foeniculum vulgare Mill., hidropriming, silisyum, çimlenme, 

genotip 
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EFFECT OF SILICON APPLICATIONS ON GERMINATION PROPERTIES OF 

FENNEL (Foeniculum vulgare Mill.) GENOTYPES 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effects of silicon application on germination traits 

of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) genotypes. The research was conducted in Siirt 

University, Faculty of Agriculture, Field Crops Laboratory under controlled conditions of 25±1 

°C. Kütahya and Tefenni fennel genotypes were used as plant material in the study. The 

laboratory study were conducted the split plots in randomized plots design with four 

replications. Genotypes were carried out in main plots and silicon applications were conducted 

in sub-plots. In the study; germination percentage, mean germination time, coefficient of 

uniformity of germination, germination energy, and germination index parameters were 

examined. According to the results of the research; germination percentage, mean germination 

time,  coefficient of uniformity of germination, germination energy and germination index  

changed between 48.33-93.33%, 3.33-9.73 day, 8.70-25.60, 0.00-20.00% and 4.65-14.59, 

respectively. In terms of germination parameters, better results were obtained from Kütahya 

genotype than Tefenni genotype. According to the results of this study, it was determined that 

hydropriming and 4 mM silicon application improved the germination properties of fennel 

seeds. 

 

Keywords: Fennel, Foeniculum vulgare Mill., hydropriming, silicon, germination, genotype  
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1. GİRİŞ 

Rezene (Foeniculum vulgare Mill.), Umbelliferae familyasına bağlı, Güney Avrupa ve Akdeniz 

Bölgesi’ne özgü, dik habitüslü çok yıllık tıbbi bir bitkidir (Kaur ve ark., 2022; Khan ve ark., 

2022). Rezene tohumları gıda endüstrisinde, tohumundan elde edilen rezene yağı sabun, krem 

ve parfüm yapımında kullanılmaktadır (Khan ve ark., 2022; Suleiman ve Helal, 2022). Tıbbi 

bitki olarak geleneksel tıpta uzun yıllardan beri kullanılmakta olan rezene tohumunun gaz ve 

spazm giderici, balgam ve idrar söktürücü, müshil ve sindirim enzimi uyarıcısı özellikleri 

bulunmakta (Gende ve ark., 2009; Xu ve ark., 2020); ayrıca, tohumundan elde edilen rezene 

esansiyel yağı antibakteriyel, antifungal, antioksidan, antienflamatuar, ve antimikrobiyal 

özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir (Ruberto ve ark., 2000; Badgujar ve ark., 2014; 

Suleiman ve Helal, 2022).  

Kurak ve yarı kurak bölgelerde geleneksel tarım ürünlerine uygun bir alternatif tıbbi bitki olma 

potansiyeli bulunan rezene (Attia ve ark., 2022), gerek kendi yetişme alanlarında gerekse diğer 

alanlarda biyotik ve abiyotik stres koşullarından önemli ölçüde etkilenir. Bitkilerde çimlenme 

evresi, yaşam döngüleri içerisinde bu stres koşullarında en duyarlı olduğu aşamadır. Bu 

nedenle, hızlı ve homojen çimlenme, hem daha iyi fide oluşumu hem de ileriki gelişme 

devrelerinde yüksek verim ve kalite açısından önem taşımaktadır. Bitkilerde çimlenme 

özelliklerinin iyileştirilmesinde tohum ön uygulaması olarak da bilinen “seed priming” tekniği 

son yıllarda kullanılan en etkili yöntemlerden biridir (Maiti ve Pramanik, 2013; Maghsoudi ve 

ark., 2016; Verma ve ark., 2020). Bu amaçla, çok farklı kimyasallar ve organik bileşikler 

kullanılmakta olup, silisyum (Si) priming en yaygın uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Özyazıcı ve Açıkbaş, 2021). Genellikle esansiyel olmayan bir element olarak kabul edilen Si, 

oksijenden sonra en bol bulunan element olarak bilinir (Meng ve ark., 2020). Yapılan birçok 

çalışmada Si priming uygulamalarının birçok bitki tohumlarında çimlenme ve fide gelişim 

parametrelerini iyileştirdiği rapor edilmiştir (Ceritoglu ve Erman, 2021; El-Serafy ve ark., 

2021; Özyazıcı, 2021; Özyazıcı ve Açıkbaş, 2021; Rahimi ve ark., 2021; Ayed ve ark., 2022). 

Bununla birlikte, priming işlemlerinde kullanılan maddeler önemli olduğu kadar, bu maddelerin 

uygulama konsantrasyonları da sürecin sağlıklı ve etkin ilerlemesi açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu çalışmada, silisyum priming uygulamalarının rezene (F. vulgare)’nin çimlenme 

parametrelerine etkisi incelenmiştir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma, 2022 yılında Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak; Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler 

Araştırma Merkezi’nden temin edilen Kütahya ve Tefenni İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü’nden temin edilen Tefenni rezene genotipleri kullanılmıştır. Kontrol, hidropriming, 

silisyumun 2 mM (Si1), 4 mM (Si2), 6 mM (Si3) ve 8 mM (Si4) dozları araştırmanın konusunu 

oluşturmuştur. Laboratuvar denemesi, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme 

desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her tekerrür için 20 adet homojen büyüklükte 

tohum kullanılmıştır. Tohumlar, 1 dakika % 70 etil alkolde steril edildikten sonra 3 defa steril 

su ile durulanmıştır. Daha sonra tohum yüzeyindeki mikroorganizmaların deforme olması için 

10 dakika % 10’luk sodyum hipoklorit (NaOCl) ile tohumları kaplayacak şekilde yüzey 

strerilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Steril hale gelen tohumlar petri (90 mm x 15 mm) 

kaplarında bulunan iki katlı Whatman filtre kâğıdının arasına yerleştirilmiştir. Silisyum kaynağı 

olarak sodyum metasilikat pentahidrat (Na2SiO3.5H2O) kullanılmıştır. Dört farklı 

konsantrasyonda hazırlanan silisyum dozları, her bir petri kabına 5 ml olacak şekilde 

uygulanmıştır. Hidropriming uygulamasında distile su kullanılmıştır. Petri kapları 25 ± 1°C 

sıcaklıkta ve karanlık bir ortamda 18 saat priming için bekletilmiştir. Bu işlemin sonunda 

tohumlar distile su ile yıkanmış ve kurutma kağıdı arasında başlangıç nemine kadar (±3%) 

kurutulmuştur. Kontrol grubundaki tohumlara yüzey sterilizasyonuna uygulanmıştır. Petri 

kapları 25±1 °C sıcaklığa ayarlı etüv (BINDER, GmbH, Almanya)’de çimlenmeye 

bırakılmıştır. Çalışmanın bittiği güne kadar 48 saatte bir 5 ml distile su petri kaplarına ilave 

edilmiştir. Çalışmada; çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, çimlenme üniformite 

katsayısı, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi özellikleri incelenmiştir. Çimlenme oranının 

belirlenirken en az 2 mm kökçük çıkışı çimlenme kıstası olarak kabul edilmiştir (Scott ve 

ark.,1984; Soltani ve ark., 2012). Çimlenme enerjisi araştırmanın 1. gününde çimlenen tohum 

sayısının toplam tohum sayısına oranlanmasıyla bulunmuştur (Özyazıcı ve Açıkbaş, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

1631



II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary 
Scientific Studies 

July 26-28, 2022 / Batumi, Georgia 

 

 

Elde edilen veriler, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme desenine göre varyans 

analizine tabi tutulmuş, yüzde değerlere Arcsin transformasyonu uygulanmış (Zar, 1996), 

ortalamalar arasındaki farklılıklar TUKEY çoklu karşılaştırma testi ile kontrol edilmiştir 

(Açıkgöz ve Açıkgöz, 2001). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. ÇİMLENME ORANI  

Silisyum uygulamalarının rezene genotiplerinin çimlenme oranına ilişkin sonuçlar Tablo 1’de 

verilmiştir. Çimlenme oranına, uygulamaların etkisi istatistiki anlamda önemsiz, genotiplerin 

etkisi p<0.01 düzeyinde önemli, genotip x uygulama interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur. 

Çalışmada, silisyum uygulamalarına göre çimlenme oranı 66.67- 82.50 arasında değişim 

göstermiştir. Hidropriming uygulaması diğer uygulamalara göre çimlenme oranını arttırmış 

fakat bu artış istatistiki anlamda önemli olmamıştır. En yüksek çimlenme oranı Kütahya 

genotipinde (% 83.06), en düşük Tefenni genotipinde (% 66.11) belirlenmiştir (Tablo 1).  

Khalaki ve ark., (2016) Thymus kotschyanus ve Ivani ve ark. (2018) Trigonella foenum- 

graceum L. bitkilerinde yapılan çalışmalarda silisyumun çimlenme özelliklerine pozitif 

etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir. Huixia ve ark. (2011) ise yonca bitkisinde yaptığı 

çalışmada silisyumun çimlenme oranını etkilemediğini rapor etmişlerdir. Mercimek bitkisinde 

Ceritoğlu ve Erman (2021) tarafından yapılan çalışmada çimlenme oranının hidropriming ve 4 

mM Si uygulamasının çimlenme oranını arttırdığını belirlemişlerdir. 
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3.2. ORTALAMA ÇİMLENME SÜRESİ 

Silisyum uygulamalarının rezene genotiplerinin ortalama çimlenme süresine ilişkin sonuçlar 

Tablo 2’de verilmiştir. Ortalama çimlenme süresine, uygulamaların ve genotiplerin etkisi 

p<0.01 düzeyinde önemli, genotip x uygulama interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur. Tefenni 

genotipinde (5.52 gün) Kütahya genotipine (3.73 gün) göre çimlenme süresi daha uzun sürede 

gerçekleşmektedir.  Ortalama çimlenme süresi bakımından istatistiki anlamda farklılık kontrol 

ve diğer uygulamalar arasında meydana gelmiştir. Hidropriming ve silisyum dozları ortalama 

çimlenme süresini azaltmıştır (Tablo 2). Hidropriming ve silisyum uygulamalarının ortalama 

çimlenme sürelerini istatistiki olarak  önemli derecede etkilediği ve çimlenme süresini azalttığı 

rapor edilmiştir (Afzal ve ark., 2006; Bijanzadeh ve  Egan, 2018; Ivani ve ark., 2018; 

Moghaddam ve ark., 2021). 
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3.3. ÇİMLENME ÜNİFORMİTE KATSAYISI 

Silisyum uygulamalarının rezene genotiplerinin çimlenme üniformite katsayısına ilişkin 

sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Genotiplerin, çimlenme üniformite katsayısına etkisi p<0.01 

düzeyinde, uygulamaların etkisi ise p<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Genotip x 

uygulama interaksiyonunun çimlenme üniformite katsayısına etkisi ise istatistiki anlamda 

önemsiz olmuştur. En düşük çimlenme üniformite katsayısı kontrol (13.73) konusunda 

belirlenmiştir. En yüksek çimlenme üniformite katsayısı 4 mM Si (18.72) ve hidropriming 

(18.13) uygulamalarında belirlenmiş olmakla beraber kontrol konusu dışındaki uygulamalar 

arasında istatistiki anlamda farklılık bulunmamaktadır (Tablo 3).  

 

 

 

3.4. ÇİMLENME ENERJİSİ 

Silisyum uygulamalarının rezene genotiplerinin çimlenme enerjisine ilişkin sonuçlar Tablo 

4’de verilmiştir. Genotiplerin, çimlenme enerjisine etkisi p<0.01 düzeyinde, uygulamaların, 

genotip x uygulama interaksiyonunun etkisi ise istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Hidropriming ve silisyum dozları kontrol konusuna göre çimlenme enerjisini arttırmakla 

beraber istatistiki anlamda farklılık bulunmamıştır. Kütahya genotipinin çimlenme enerjisi (% 

12.78), Tefenni genotipinin çimlenme enerjisinden (% 0.00) daha yüksek bulunmuştur (Tablo 

4). 
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3.5. ÇİMLENME İNDEKSİ 

Silisyum dozları ve hidropriming uygulamalarının rezene genotiplerinin çimlenme indeksine 

ilişkin sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, genotip 

x uygulamaların çimlenme indeksine etkisi önemsiz, genotiplerin ve uygulamaların etkileri ise 

p<0.01 düzeyinde istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. Diğer parametrelerde olduğu gibi 

Kütahya genotipinin çimlenme indeksi değeri Tefenni genotipinden yüksek olmuştur. 

Uygulamalar çimlenme hızını olumlu yönde arttırmış, kontrol konusu ile diğer uygulamalar 

arasında istatistiksel anlamda önemli farklılık belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile hidropriming ve 

silisyum dozları istatistiki olarak aynı grupta yer almaktadır  (Tablo 5).  
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4. SONUÇLAR 

Bu araştırmanın sonuçları, silisyum ve hidropriming uygulamalarının rezene bitkisinin 

çimlenmesini olumlu etkilediğini göstermiştir. Hidropriming ve silisyumun 4 mM dozu 

ortalama çimlenme süresi, çimlenme üniformite katsayısı ve çimlenme enerjisini arttırmıştır. 

Çimlenme parametreleri Kütahya genotipinde Tefenni genotipine göre daha yüksektir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada görüntü işleme tekniği kullanılarak bamyanın yerinin tespiti ve yapraklar 

arasından ayrımının yapılması sağlandı. İki boyutlu olarak alınan dijital ortamdaki resimler 

üzerinden renk ve şekil faktörlerine göre analiziler yapıldı. Uzay koordinat sistemine göre 

bamyanın dal üzerindeki x(yatay) ve y(dikey) koordinatlarının dijital ortamda bulunması ve 

tanımlanması sağlandı. Renk ve şekil özellikleri dal üzerindeki bamyanın dal ve yaprak gibi 

diğer unsurlarda ayrılması sağlayan en önemli ayıraçlardan olmasından dolayı kullanıldı. 

Yazılan kodlarda bamyanın renk ve şekil özellikleri olan yeşil renk ve elips şekli kullanıldı. 

Yapılan çalışmada işlenen görüntüler üzerindeki ışık yansımalarının farklı değerlerde 

olmasından dolayı her resimde programın tam sonuçlar almadığı gözlendi. Farklı açılardan 

gelen ışığın görüntü işlemede, aynı kodlar kullanılmasına rağmen farklı sonuçlar çıkmasına 

neden olduğu tespit edildi. Bu sonuçlardan dolayı bamyanın tanımlanmasında yanlış değerler 

ortaya çıktığı yaprak ve dal ile görüntünün karıştığı gözlendi. Sorunun çözümü için sistem 

değişikliğine gidilmesi gerektiği anlaşıldı. Sistem için sadece renk ve şekil faktörünün yeterli 

olmadığı derin öğrenme, bulanık mantık gibi uygulamalarında gerekli olduğu gözlemlendi. 

Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, Hasat,Bamya 
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SEPARATION OF OKRA(Abelmochus esculentus) ON SEEDLINGS WITH IMAGE 

PROCESSING TECHNIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the location of the okra and its separation from the leaves were provided by using 

the image processing technique. Analyzes were made according to the color and shape factors 

on the pictures in the digital environment taken as two-dimensional. According to the space 

coordinate system, the x (horizontal) and y (vertical) coordinates of the okra on the branch were 

found and defined in the digital environment. Color and shape features were used because they 

are the most important separators that allow the okra on the branch to be separated from other 

elements such as branches and leaves. In the codes written, green color and ellipse shape, which 

are the color and shape characteristics of okra, were used. In the study, it was observed that 

because the light reflections on the processed image have different values, so it did not get the 

full results in each picture.It has been determined that the light coming from different angles 

causes different results in image processing, even though the same codes are used. Due to these 

results, it was observed that wrong values appeared in the identification of okra, and the image 

was confused with the leaves and branches. It was understood that a system change was required 

to solve the problem. It has been observed that not only the color and shape factor is sufficient 

for the system, but also are necessary applications such as deep learning and fuzzy logic. 

Keywords: Image Processing, Harvest, Okra 
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1.GİRİŞ 

Robotik sistemlerin en ana unsuru görüntü işlemedir. Çeşitli yazılımlar ve kameralar ile dijital 

ortama alınan görüntüler işlenerek robotik sistemin hareketi sağlanmaktadır. Belirlenen çeşitli 

kriterler dijital ortamda işlenmektedir. Bu kriterler renk, şekil, boyut gibi nesneye özgü faktörler 

olabilmektedir. Günümüzde en yaygın kullanılan görüntü işleme analiz programları MATLAB, 

C programları, Python ve yapay zeka uygulamalarıdır. Belirlenen kriterlere göre gerçek zamanlı 

işlem yapılmakta ve alınan sonuçlara göre sistemin çalışması sağlanmaktadır. Bu sayede 

robotik sistemler insanlardan daha hızlı işlem yapabilmektedir. Bu programların ortak 

özellikleri görüntü işleme için aynı parametreleri kullanmalarıdır. Renk analizi, köşeleri 

yakalama  gibi parametreler görüntü işleme sırasında kullanılan ortak parametrelerdir.  

Robotik sistemlerin esnek yapısından ve kesin sonuçlara bağlı olarak çalışmasından dolayı tıp, 

uzay, üretim sistemlerinde kendisine çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Özellikle 

transistörlerin gelişmesine paralel olarak mikro işlemcilerdeki gelişmeden dolayı tüm 

sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır. 

Özellikle günümüzde robotik sistemler tarımsal alanda da büyük oranda kullanılmaya 

başlanmıştır. Tarımdaki kullanım alanı hassas tarım üzerine yoğunlaşmıştır. Görüntü işleme ile 

tarımsal ürünlerin belirlenen özelliklerine göre ilaçlama, hasat, sulama, ürün tahmini gibi 

işlerde kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada bamya bitkisi seçilmiştir. Ebegümecigiller familyasından olan bamyanın 

(Hibiscuc  esculentus L.)  anavatanı birçok kaynağa göre  Afrika ve Hindistan olduğu görüşü 

yaygındır. Bitkisel özellikleri açısından  tropik ve subtropik iklimlerde çok yıllık ve odunumsu 

ılıman iklimlerde ise tek yıllık olarak yetişen yarı  odunsu bir bitkidir.  Bamya, kazık köklü bir 

bitkidir diğer kökler buna bağlanmıştır, toprak özelliklerine göre 100-120cm derine inebilir. 

Yaprakları asma yaprağına benzer, boyu sulama ve toprak özelliklerine bağlı olarak 2,5 m.ye 

kadar çıkabilir. Gövdenin alt kısmından itibaren dalları ayrılan, bunlardan da meyve vermeye 

başlayan, çiçeklerinin taç yaprakları parlak, kirli sarı veya açık sarı olan ve genellikle sabah 

güneş doğduktan sonra açan, öğleden sonra ise yavaş-yavaş canlılığını kaybeden, akşam ise 

tamamen kapanan ve bir sonraki gün dökülen böylece beşgen veya altıgen şeklinde meyvesi 

açığa çıkan bir bitkidir ( Şalk ve ark. 2008, Elmacı 2011, Ece ve ark. 2013). 

Türkiye’de Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerinin dışında tüm bölgelerde bamya üretimi 

yapılmaktadır. Bu üretimlerde genellikle yöresel populasyonlar kullanılmaktadır. Bu 

populasyonların ortak özelliği, meyvelerin küçük hasat edilmesi nedeniyle oldukça saf 
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görünmesi, meyve kalite ve lezzetlerinin tüketim alışkanlıklarımıza uygun olmasıdır (İnan 

1998). 

Bamyalar tohum ekiminden itibaren çeşidin erkenciliği ve iklim şartlarına bağlı olarak, yaklaşık 

35-60 günde çiçek açarlar ve bundan birkaç gün sonra da hasat başlar. Bu aşamadan sonra her 

gün veya iki günde bir olacak şekilde muntazam aralarla hasat yapılır. Bazı çeşitlerde meyve 

çok kısa sürede kartlaşarak selülozlaşır ve yeme özelliğini kaybeder. Bamya hasadı sabah erken 

saatlerde ve serin havalarda yapılmalıdır. Hasat elle teker teker meyvelerin iki parmak arasına 

alınıp kanırılarak bitkiden ayrılması ile yapılır. Hasat gün içinde sabah erken veya geç saatlerde 

yapılmalıdır. Hasat sırasında meyve üzerine basınç yapılmamalıdır sert hareketlerle 

çekilmemelidir (Şalk ve ark. 2008)  

 2.MATERYAL VE YÖNTEMLER 

Robotik sistem ile bamya hasadının yapılabilmesi için gerekli olan en önemli değişken 

bamyanın fide üzerinde yerinin tespitidir. Özellikle bamya yaprak ile karıştırılmaktadır. 

Yazılan Matlab program ile bamyaların algılanması için öncelikle optimum bir yeşil renk 

belirlemesi yapılmaştır. Çünkü bamyanın rengi tarladaki yeşil olan fide ve yapraklar ile 

karıştırılması çok muhtemeldir. Bunun için deneme yanılma yolu ile en optimum yeşil değeri 

belirlenip daha sonra bu yeşil değeri ortamın parlaklık miktarına bağlı bir fonksiyon ile ifade 

edilmiştir. Eşik değer  0.076 ile 0.12 değerleri arasında parlaklık ile ters orantılı olarak 

değişmektedir Programın belirleyici ikinci özelliği bamya boyutları ile analizi 

desteklenmektedir. Olası bamyalar tespit edildikten sonra fotoğrafın çözünürlüğüne bağlı 

olarak eşik alan değerinin altında kalan (bamya olması çok düşük olan yeşil alanlar) alanlar 

silinerek bamyaya erişim sağlanmaktadır. Çözünürlüğü yüksek olan fotoğraflarda eşik alan 

değeri yüksek, düşük olan fotoğraflarda ise düşük tutulmaktadır. Eşik alan değeri yine deneme 

yanılma yolu ile elde edilen referans değeri ile doğru orantılı olarak elde edilmektedir. Eşik alan 

değeri için referans alınan değer bir adet bamya fotoğrafının başarıyla algılanmasından elde 

edilmiştir. ( eşik alan referans değeri: 222905).Program toplam 22 adet fotoğraf ile 

denenmiştir. Yazılan programın akış diyagramı şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1.Yazılan programın akış diyagramı 

 

Programın çalışması; 

Bamya tespit algoritması için kullanılan 22 fotoğraf içinden 11. Bamya fotoğrafı referans 

alınarak ilerlenmiştir. Şekil 2 ‘de referans resim gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2.Referans Resim 
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Algılanacak olan bamya fotoğrafı sayısal ortama aktarılmıştır. Şekil 3’de sayısal ortama 

aktarılan resim gösterilmiştir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3.Sayısal Ortama Aktarılan Resim Görüntüsü 

 

Fotoğraf üzerindeki yeşil renklerin gri tonlamalı gösterimi için imsubtract fonksiyonu 

kullanılmıştır. Gri tonlanmış fotoğraf üzerinde yeşil renk ayrımı için parlaklık değeri ile eşik 

yeşil değeri belirlenmiştir. Şekil 4’de eşik yeşil değer görüntüsü verilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 4.Yeşil Eşik Değer Görüntüsü 

 

Eşik yeşil değeri için ihtiyaç duyulan parlaklık değeri orijinal fotoğrafın gri tonlamalı halinin 

ortalama değeri alınarak 0-255 değerleri arasına fit edilerek ortalama parlaklık değeri elde 

edilmiştir. 
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Ortalama parlaklık değeri ile eşik yeşil değerinin elde edilmesi, referans değerler arasında 

tutularak daha gerçek değerler elde edilmiştir. Yeşil tonları vurgulanmış şekil 3 üzerine 

belirlenmiş yeşil eşik değeri üzerinden im2bw fonksiyonu uygulanmıştır. Bu fonksiyon 

sayesinde olası bamya rengine sahip alanlar beyaz, olası bamya dışındaki alanlar ise siyah renk 

ile ayrılmıştır. Şekil 5’de im2bw fonksiyon resmi gösterilmiştir. Şekil 6’da siyah renk ayrımı 

ile bamyaların ayrıştırılmış resmi verilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Im2bw İle Yeşil Eşik Değerin Ayrıştırılması 

 

 
Şekil 6. Siyah Renk Ayrımı İle Bamyaların Ayrıştırılması 
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Olası bamyalar dışındaki alanların silinmesi için fotoğrafın çözünürlük değeri ile hesaplanan 

değerin altındaki alanların silinmesi için bwareaopen fonksiyonu kullanılmıştır. Şekil 7’de 

bwareaopen fonksiyonu sonunda oluşan resim gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 7. bwareaopen Fonksiyonu Sonunda Oluşan Resim 

 

Olası bamyalar içerisinde oluşan istenmeyen boşluklar için sağdan ve soldan doldurma işlemi 

imfill fonksiyonunun “holes” parametresi ile soldan oluşan boşluklar doldurulmuştur. Şekil 8 

‘de imfill fonksiyonu kullanımı sonunda oluşan resim gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 8. imfill Fonksiyonu Kullanımı Sonunda Oluşan Resim 

 

Olası bamyalar içindeki sağ yönlü boşluklar için ise tekrardan imfill fonksiyonu “holes” 

parametresi ile sağdan doldurma yapılacak şekilde kullanılmıştır. Şekil 9’da elde edilen 

görüntüye uygulamak üzere strel komutunun şekil parametresi için elips şekli kullanılmıştır. 

Bu elips şekli sabit değerler kullanılarak bir dizi işlemler ile oluşturulmuştur. 
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Şekil 9.Strel Komutu Kullanımı Sonunda Oluşan Resim 

 

Elips şekli ile oluşturulan strel değeri imrode fonksiyonu ile Şekil 8’deki resme uygulanarak 

yumuşatma sağlanmıştır. Şekil 10’da imrode fonksiyonu sonunda oluşan resim gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 10. imrode Fonksiyonu Sonunda Oluşan Resim 

 

Son olarak strel uygulanmış resim üzerindeki kapalı ve ayrıştırılmış alanların sayısını ve 

merkezlerini tutup ilgili işaretlemeleri yapmak için regionprops fonksiyonu kullanılmıştır. 

Görsel olarak değerlerin okunabilmesi için fotoğraf üzerine baskı işlemi yapılmıştır.Şekil 11’de 

son çıktı gösterilmiştir. 
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Şekil 11.Programın son ekran görüntüsü. 

 

Yapılan analizler sonucunda toplam bamya bulma oranı %24.Toplam başarı oranı %27 ‘dir. 

Analiz değerleri tablo 1 ‘gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Deneme değerleri 

      Bozuk Algı Sebebi 

Fotoğraf 

No. 

Bamya 

Sayısı 

Bulunan 

Bamya 

Faza 

Bulunan 

Adet 

Farkı 

Yeşil 

Yaprak 
Çiçek 

Fide 

Dalı 

Yüksek 

Parlaklık 

Düşük 

Parlaklık 

Başka 

Bamya 

1 3 4 1 1     1       

2 2 11 9 9 1   4   4   

3 2 0 -2 2         2   

4 2 15 13 13 1   12       

5 11 17 6 6 4   2       

6 5 9 4 4 4           

7 1 0 -1 1         1   

8 2 11 9 9 9           

9 1 1 0 0             

10 4 21 17 17 15       2   

11 5 4 -1 1       1     

12 5 0 -5 5         5   

13 1 9 8 8 8           

14 1 0 -1 1   1         

15 4 55 51 51 1   47   3   

16 5 25 20 20     1   19   

17 2 1 -1 1   1         

18 3 0 -3 3   3         

19 2 14 12 12 12           

20 4 11 7 7 6   1       

21 3 94 91 91 47   26 18     

22 3 0 -3 3         3   

 

Bu değerlerin değerlendirilmesi sonucunda; 

 Analiz hatasına 0.41 oranla Yeşil Yaprak sebep olduğu, 
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 Analiz hatasına 0.02 oranla Çiçek sebep olduğu, 

 Analiz hatasına 0.35 oranla Fide Dalı sebep olduğu, 

 Analiz hatasına 0.07 oranla Yüksek Parlaklık sebep olduğu, 

 Analiz hatasına 0.15 oranla Düşük Parlaklık sebep olduğu, 

 Analiz hatasına 0 oranla Başka Bamya sebep olduğu bulunmuştur. 

Şekil 12 ‘de analiz sonucunda başarıyı etkileyen faktörlerin grafiksel dökümü gösterilmiştir. 

 
Şekil 12. Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Grafiksel Dökümü 

 

3.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çekilen resimler üzerine ışığın geliş açısı görüntü işlemeyi etkileyen en büyük etkendir. Bamya 

üzerine gelen ışık miktarlarındaki farklılık renk değişimlerine neden olmaktadır. Bu renk 

değişimleri içerisinde bamyanın kendine öz renginin yakalanması için değişken yeşil değerlerin 

referans alınması ihtiyacı doğmuştur. Program içerisindeki değişken yeşil değerleri gelen ışığın 

değişkenliğini yeteri kadar yakalayamadığından çeşitli hatalar karşımıza çıkmıştır. Kullanılan 

22 fotoğraftaki resimler üzerine gelen güneş ışığının aynı yönde sabit gelmemesi nedeniyle 

fotoğraflarda temel renk olan yeşil rengin değişik tonlarda algılanması sonucu hata ortaya 

çıkarmıştır. Kodlar uygulandığında yeşil rengin değişik tonları olması nedeniyle sonuçlarda 

yanılmalar oluşmuştur. Tek fotoğraf karesinde farklı boyutlara sahip bamyalar olduğu 

durumlarda program yalnızca ortalama bamya boyutundaki bamyaları sağlıklı bir şekilde 

yakalayabilmiştir. Her fotoğraf için ayrı renk kodları analizi değerleri girilmesi gerektiğinden 

ve fotoğraf karesi üzerinde farklı boyutlarda bamyalar bulunduğundan dolayı çalışmada 

istenilen sonuç değerlerine ulaşılamamıştır. 

Yeşil 
Yaprak; 41%

Çiçek; 2%
Fide Dalı; 

35%

Yüksek 
Parlaklık; 

7%

Düşük 
Parlaklık; 

15%

Başka 
Bamya; 0%
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Sağlıklı bir çalışma için ışık değerinin ve parlaklığın her karede aynı açıda ve değerde olduğu, 

kamera ve bamya arası mesafenin maksimum ve minimum değerlerinin olduğu ve bu değerler 

arasında algılama yapıldığı bir düzenlemede bamyaların daha sağlıklı bulunacağı tahmin 

edilmektedir. 
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Abstract 

Groundwater is an important source for water supply in rural regions. Groundwater 

contaminants mostly originate from agricultural activities and urban wastes. Especially mobile 

contaminants tend to move through the sub-horizon of soil and finally to leach through the 

shallow aquifer. The application of chemicals in agriculture has carried the environmental 

pollution problem to national and international dimensions such as pesticide and nitrate 

contamination of soil, groundwater and surface waters.  Most of agricultural chemicals remain 

for a long time in the environment and accumulate within the living body by causing different 

diseases. With the agricultural surface irrigation in the study area in 1995, water level of shallow 

aquifer has risen continuously so far. Rising groundwater levels with increasing contamination 

risk were discussed as caused by deficient drainage conditions and excessive irrigation in the 

area. The aim of the study was to investigate the groundwater quality of Harran Plain under the 

influence of intensive agricultural practices. In this context, 10 sampling wells were determined 

in the plain and Ca, Mg, Na, K, Cl, F, HCO3, SO4, PO4, NH4, NO2, and NO3 analyses of samples 

were performed in 2 periods as before irrigation (January 2021) and after irrigation (July 2021). 

The acceptable limit value of 50 mg/l nitrate was exceeded in 7 wells before irrigation period 

and in 6 wells after irrigation. Maximum nitrate and sulphate concentrations were 868 mg/L 

and 401 mg/L in Uğurlu and Bolatlar sampling points, respectively for pre-irrigation. As a 

conclusion mobile characteristic of nitrate ion accelerated its movement to shallow aquifer. 

Excessive use of fertilizers in agriculture have resulted in high nitrate levels in the groundwater. 

These wells draw attention as sampling points where the contaminant effects of excessive 

agricultural irrigation are encountered as high nitrate concentrations. Irrigation alternatives that 

use less water should be chosen as a solution. In addition, the use of more fertilizer than the 

plant needs should be avoided. The realization of all these ways can be possible with farmer 

trainings. 

 

Keywords: Agricultural pollution, groundwater, chemical fertilizer, nitrate, contamination. 
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INTRODUCTION 

With the implementation of the Southeastern Anatolia Project (GAP), significant changes have 

been observed in agricultural activities in Şanlıurfa and other provinces. With the start of 

irrigated agriculture in Harran Plain (Fig. 1), product diversity has increased in the region and 

commercial fertilizers and pesticides have been widely used in recent years to increase the yield 

obtained from the unit area.  

 

 

Figure 1 Location map of Harran Plain 

 

The Harran Plain has the largest irrigation area of the Southeastern Anatolia Project and 

the largest underground water reserve in the Middle East. In the past, many studies and projects 

have been carried out on the Harran Plain and its groundwater quality. The results obtained 

from these studies are used in many fields. However, pollutant transport has not been examined 

in these areas. It is aimed to investigate the water quality changes in the samples taken from the 

selected wells in order to determine the effects of the polluting sources on the groundwater. 

Cotton, corn, wheat cultivation is carried out in the region and a wide variety of chemicals are 

used. The drinking water need of the village is provided by the deep wells in the village center 
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opened by the state. In a study conducted by Yesilnacar and Yenigun (2011), it was reported 

that the pollution in the shallow aquifer also contaminates the deep aquifer, which has a very 

high quality groundwater. Since the start of surface irrigation in 1995, the depth of groundwater 

level in some wells in the Harran Plain was 30 m from the ground (between 1995-2006), 

nowadays it has decreased to 2 meter. Insufficient drainage and uncontrolled irrigation in the 

field have brought the groundwater closer to the soil surface in some areas. It has been 

emphasized in many studies that the irrigation water used in the Harran Plain was was high 

quality before 1995 (Seyrek et al., 2005; Yesilnacar and Gulluoglu, 2007; Çullu et al., 2009; 

Atasoy, 2007; Atasoy et al., 2012). However, in 2006, the Harran Plain groundwater quality 

declined considerably and high EC values were determined (Yesilnacar et al., 2008). 

 

MATERIALS AND METHODS 

Harran Plain is located in Şanlıurfa-Harran Irrigation Region. The plain with a width of 30 km 

and a length of 50 km is located in the Southeastern Anatolia Region (36o 43'–37o 10' N and 

38o 47'–39o 10' E). The Plain as the largest area of the GAP Project, has 141 855 ha irrigable 

area, 3700 km2 drainage area and 1500 km2 plain area. 

Samples were taken from the determined wells (Uğurlu, Yardımcı, Ozanlar, Doruç, Uğraklı, 

Bolatlar, Yaygılı, Olgunlar, Kısas and Çamlıdere) in Harran Plain for analysis of water quality 

parameters. Ca, Mg, Na, K, analyzes were made with Inductive Coupling Plasma (ICP) Optik 

Emision Spectrometer and HCO3, SO4, Cl, F, NH4, NO3, NO2, PO4 were made with ion 

chromatography (IC) available in Harran University laboratories. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Groundwater samples were analyzed for total of 10 wells selected to reflect the shallow aquifer 

features of the Harran Plain during 2 periods for January 2021 and July 2021. Results are 

presented in Tables 1 and 2. With the start of surface irrigation in the region in 1995, the depth 

of the groundwater level from the ground decreased from 30 meters to 2 meters in some wells 

in the Harran Plain. Insufficient drainage and uncontrolled irrigation in the field have brought 

the groundwater closer to the soil surface in some regions. 
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Table 1 Water Quality Parameters in wells for January 2021 period 

P
a
r
a
m

et
er

s Well names 

Uğurlu 

(GW1) 

 

Yardımcı 

(GW2) 

 

Ozanlar 

(GW3) 

 

Doruç 

(GW4) 

 

Uğraklı 

(GW5) 

 

Bolatlar 

(GW6) 

 

Yaygılı 

(GW7) 

 

Olgunlar 

(GW8) 

 

Kısas 

(GW9) 

 

Çamlıdere 

(GW10) 

 

N

a 35,759 10,898 29,241 295,196 94,255 51,237 29,118 24,251 33,289 31,746 

N

H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

K 11,790 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1,462 0.000 2,424 9,265 

M

g 31,177 20,558 33,101 65,167 19,198 42,981 17,006 10,576 17,322 11,815 

C

a 154,699 83,766 85,472 91,060 47,096 154,289 54,104 61,759 102,623 92,506 

F 0.247 0.594 0.849 0.000 1,276 0.883 0.530 1,318 0.435 0.622 

Cl 125,831 35,686 106,569 0.000 53,457 69,679 26,060 27,777 55,041 41,841 

N

O2 0.000 0.685 0.509 0.000 0.859 0.925 0.814 0.920 1,107 1,416 

N

O3 283,330 50,354 48,632 102,421 67,680 153,734 28,650 45,418 109,109 44,421 

P

O4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

S

O4 79,654 30,410 18,904 350,141 107,118 296,189 133,066 46,318 94,481 62,782 

 

Table 2 Water Quality Parameters in wells for July 2021 period 

P
ar

am
et

e

rs
 

Well names 

Uğurlu 
(GW1) 

 

Yardımcı 
(GW2) 

 

Ozanlar 
(GW3) 

 

Doruç 
(GW4) 

 

Uğraklı 
(GW5) 

 

Bolatlar 
(GW6) 

 

Yaygılı 
(GW7) 

 

Olgunlar 
(GW8) 

 

Kısas 
(GW9) 

 

Çamlıdere 
(GW10) 

 

Na 71,872 14,533 35,496 260,448 0 66,402 59,737 30,845 63,810 44,279 
N
H4 0 0.113 0 0 87,497 0 0 0 0 0 

K 51,743 0.544 0.213 2,906 0.612 1,039 1,073 0.251 9,126 13,819 
M
g 61,293 18,750 30,195 59,230 26,111 45,235 35,691 14,586 26,123 20,971 

Ca 265,759 80,212 85,070 95,564 70,400 171,325 104,615 77,583 129,776 122,913 

F 0.252 0.421 0.608 1,119 0.987 0.8 0.437 1.19 0.403 0.11 

Cl 207,572 32,681 80,135 213,482 50,294 66,175 32,272 22,794 50,040 0 
N
O2 0 0.785 0.568 0.476 0.795 0 3,524 0.946 4,017 0 
N
O3 502,522 47,166 32,904 73,034 57,138 141,592 28,726 23,222 0 0 
PO

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO

4 130,502 28,423 16,986 293,799 104,777 284,726 243,205 44,765 0 0 

 

Groundwater pollution is important problem for areas with intense agricultural activities. 

Particularly, mobile pollutants such as nitrate are highly likely to leach into groundwater (Ucar 

et al., 2020; Ucar et al., 2021). Changes in groundwater level during irrigation periods, 

accelerate the vertical movement of contaminants to the shallow aquifer. Nitrate values in 6 
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wells in Januarry 2021 were found higher than the acceptable limit of 50 mg/L while 4 wells 

were over this limit in July 2021 (Table 1 and Table 2). Nitrate values were found to be the 

highest in the well of Uğurlu village in both periods. While there was a decrease in nitrate 

values in all wells from January to July, a significant increase was detected only in Uğurlu well. 

This is because the village has a high population and intensive agricultural activities. 

Nitrate pollution from chemical fertilizers used in agricultural applications is important 

problem in the Harran Plain. The reasons is the increase in agricultural production activities 

and the extensive use of fertilizers. Accumulated nitrate is transported to different environments 

especially moves to the depths of the soil. Fertilizer turns into nitrate by nitrification by nitrate-

reducing bacteria in the soil and negatively charged nitrate reaches the ground water by vertical 

movement (Di Capua et al., 2015; Sahinkaya et al., 2015; Ucar et al., 2017). Even under normal 

conditions, only 50% of the nitrogen fertilizers applied to the soil are used by plants, 2-20% is 

lost by evaporation, 15-25% is combined with organic compounds found in clay soil, and the 

remaining 2-10% is reached to surface and groundwaters (Sönmez et al., 2008). 

It is thought that the nitrate pollution at the sampling points is the result of a long-term 

incorrect agricultural practices that started as of the irrigation period (1995) in the Harran Plain. 

It is assumed that nitrate values in the wells increased every year and reached today's values, 

especially with the increase in groundwater levels over the years.  

 

CONCLUSION 

As a conclusion, nitrate leaching, which causes groundwater contamination in the region, 

should be prevented as soon as possible and necessary precautions should be taken. It is 

necessary to raise awareness of farmers on this issue, to monitor water quality parameters 

continuously and to prevent excessive chemical fertilizer applications. 
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ABSTRACT 

Tea (Camellia sinensis) is the most popular local beverage for people. Traditional tea drinking 

is considered to be a source of another important trace element intake in human dietary. Because 

of a high daily tea consumption, it is a potential source of toxic metal ions for humans. Presence 

of trace elements in tea is due to tea plants being normally grown in highly acidic soils, where 

trace elements are potentially more bioavailable for root uptake. Green tea which obtained by 

harvesting fresh leaves, covers 20% of the total tea production. Tea leaves wither with reducing 

moisture content followed by rolling and crushing in the production of black tea. Green tea 

character mainly depends on leaf compositions at the time of harvesting than on compounds 

formed during technological processing. Moreover, the elemental composition of green tea is 

strongly associated with environmental factors such as geographical, agricultural, climatic or 

soil conditions. Differences between green and black tea processing are another facts in this 

issue. Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb and Zn contents in black and green tea infusions were 

investigated in this sudy. Cd, Cr, and Hg value of all samples were found below detection limit. 

Cu (p<0.001) and Fe (p<0.01) concentration of black tea infusions was lower than green 

counterpart (p<0.001). Increased element concentrations of tea infusions may be significantly 

due to machinery processing in factories that used copper boards at the twisting stage during 

green tea production machinery. Rolling by rotovrane was the key stage affecting the Cu levels 

in the final made tea, which was similar to the Fe variation during tea manufacturing. A major 

target of chronic copper toxicity is the liver. Liver toxicity is usually seen in specific 

populations. Occasional check and frequent analysis of foodstuff is recommended with an 

intention to avoid any risk that arise from intake beyond the tolerance limits standards. 

Keywords: Food contamination, heavy metal, toxic element, bewerage 
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INTRODUCTION 

Tea (Camellia sinensis) among the most consumed beverage is preferred for its health benefits 

and pleasant flavor (Liu et al., 2018). Green tea which obtained by harvesting fresh leaves, 

covers 20% of the total tea production. As a non-fermented product, it should be immediately 

steamed to save its active compounds by preventing enzymatic degradation (Chacko et al., 

2010).  Tea leaves wither with reducing moisture content followed by rolling and crushing in 

the production of black tea (Fernando and Soysa 2015). Although not approved by the US Food 

and Drug Administration, tea consumption as a beverage is considered favorable for human 

health. Therefore, consumers may believe in tea safety because of its curative effectiveness, 

and the supposition of minimum or no toxic side-effects when consumed in excess compared 

with synthetic medicines (Troisi et al., 2019). 

Tea comprises substantial amount of nutritional minerals as well as trace elements such as 

cadmium, lead and nickel. Some trace elements have nutritional significance, such as cobalt, 

manganese and zinc, but others may accumulate in organism and cause several diseases (Milani 

et al., 2018). Because of a high daily tea consumption, it is an important product in total dietary 

intake of essential minerals, but also a potential source of toxic metal ions for humans. Mineral 

content depending tea quality, origin, type or technological processing is also a substantial 

factor used in tea distinction (Koch et al., 2018).  The trace element as a contaminant in tea 

leaves could be occurred during the manufacturing process. The industrial equipment used for 

tea manufacturing may be another source of elements (Zhang et al., 2018). Tea plants may be 

contaminated by absorbing heavy metals from the soil, water, and atmosphere as accumulating 

high toxic element in tea leaves (Zhong et al., 2016). The trace element in commercial tea leaves 

raises concerns for both consumers and producers. Therefore, to investigate the toxic trace 

element concentrations in black and green tea infusions was aimed in this study.   

 

MATERIALS AND METHODS 

Black (Turkish and Ceylon) and Green tea samples (Turkish and Ceylon) were purchased from 

the local stores in Sanliurfa, Turkey. Prior tea brewing, all the samples were dried at 60 oC for 

12 h till reaching a constant weight. For tea infusions 3% tea concentration was used. 3.00 g of 

each tea leave was kept in contact with 100 mL of boiling distilled water (traditional beverage 

method applied by tea drinkers) and allowed to brew for 60 minutes. The procedure described 

in Atasoy et al. (2019a) was followed for the preparation of tea infusions and other processes. 

The tea infusion was mixed using a glass rod, covered by watch glasses to extract the 
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components of tea leaves, and allowed to brew for determined periods. The infusion was filtered 

through filter paper (Whatman 42, 125 mm) into test tube, cooled. Tea infusion samples 

analyzed immediately for Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb and Zn in inductively coupled 

plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) (Perkin Elmer Optima 5300 DV model). All 

the tests were conducted in duplicate. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The average trace element concentrations (of Turkish and Ceylon) in black and green tea 

infusions were shown in Table 1. Cd, Cr, and Hg value of all samples were found below the 

detection limit and not included in this table. Pb was only extracted in green tea infusion as 

0.063 mg L-1. Al, Cu, Fe, Mn, and Ni concentration of black tea infusions was lower than green 

counterpart. Only Zn concentration in black tea was higher than green tea.  

 

Table 1 Trace Element concentrations in tea infusion 

Trace Elements 

 

Black tea (mg/L) Green tea (mg/L) 

Al 12.2298 19.1425 

Cu 0.0400 0.1485 

Fe 0.2113 0.2700 

Mn 9.1123 13.2025 

Ni 0.0660 0.1130 

Pb BDL* 0.0630 

Zn 0.4653 0.4208 
BDL*: Below Detection Limit 

 

 These findings are in good agreement with a previous study on tea infusion (Troisi et 

al., 2019; Podwika et al., 2018). These situations may be due to differences between green and 

black tea processing. A study proved that Cu concentrations of tea were significantly increased 

by the machinery processing during green tea production (Jin et al., 2008). Fe in tea leaves was 

not only changeable with soil characteristics of tea growing areas but also likely related with 

manufacturing process (Mose et al., 2014). Zhang et al., (2018) reported that the manufacturing 

process of black tea affects Cu, Fe and Ni content, but not Mn value. 

From a general point of view, as the amount of tea leaves (tea concentration) used in brewing 

process increased, heavy metals that had previously accumulated in the tea leaves were infused 

at a greater rate. These results can be due to differences solubility capacity and chelating activity 

of trace elements. Zn is classified into medium (22-55%) extractable, while Al, Fe, Mn are 

classified into low (<20) extractable (Junior and Dantas, 2016). The chelating activity of 
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polyphenols and caffeine toward Cu, Fe, and Zn is also high but lower than that established for 

Al. The lowest degree of the complexation by polyphenols can be observed for Mn (Welna et 

al., 2012; Atasoy et al., 2019b). In addition, Al, Cu, Fe and Mn have low leachability rate, 

immobilized to the organic matrix of tea plants, and hardly extracted during infusion (Pohl et 

al., 2016; Dos Santos Magalhaes et al., 2009). Tea plant is a hyper-accumulator of Al and Mn 

(Li et al., 2018; Karak and Bhagat 2010) and that is one of the few Al accumulating plants 

(Lanhai et al., 2015). 

Trace elements are particularly notable for their low levels of dietary reference intakes 

and the significant daily human intake from food and beverage. Tea as the most consumed 

beverage in the world is commonly known to be rich in certain microelements. Because of a 

high daily tea intake in the body, it can be admissible as a significant product in total dietary 

intake of essential minerals, but also as a potential source of toxic metal ions for humans. Future 

studies should be focused on the determination of nutritional elements, antioxidant capacity and 

phenolic compounds of tea beverage, so its health effect can be exactly evaluated. 

 

CONCLUSION 

As a conclusion, Cd, Cr, and Hg value of all samples were found below the detection limit. All 

other elements except for Zn in green teas were found higher than in black tea infusions.  Al 

was the highest trace element in both tea samples followed by Mn. The lowest trace elements 

were Cu and Pb in black tea and green tea infusion, respectively. Increased element 

concentrations of tea infusions may be significantly due to machinery processing in factories 

that used copper boards at the twisting stage during green tea production machinery. 
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ABSTRACT 

Plastic products have been widely used, especially since the 20th century, thanks to their low 

cost of production, ease of processing, and durability. Today, plastic production from petroleum 

resources worldwide has exceeded 300 million tons. Food packaging products, on the other 

hand, constitute a large part of these products, such as 20%. However, since most of the plastics 

used as packaging products are left to nature without being recycled, they have a large share in 

environmental pollution. In addition, the quality of the products obtained when these plastic 

wastes are recycled is lower than the original product. For this reason, it is necessary to choose 

biodegradable products, especially in food packaging applications. In this respect, 

biodegradable bionanocomposites have been used in a wide range of areas from food packaging 

applications to various daily usage areas, especially in the last ten years, and their production 

amounts are increasing day by day. Bio-nanocomposites are materials that consist of a bio-

based component and at least one nanoscale particle. Bionanocomposites differ from 

conventional nanocomposites when their basic properties such as preparation method, function, 

biodegradability, biocompatibility and production methods are considered. By using any of 

these methods, it is possible to produce bionanocomposites that are homogeneous, have better 

mechanical properties compared to the base polymer and can hold water vapor. However, it is 

extremely important to use the correct production technique depending on the base polymer 

and nanoparticle type in order to ensure homogeneity and prevent agglomeration formation in 

terms of efficiency and food safety. 

Keywords: Bionanocomposites, biodegradable polymers, packaging applications 
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INTRODUCTION 

Synthetic products obtained from petrochemical products and the environmental problems 

caused by the wastes created by these products have led researchers to produce new, sustainable 

and environmentally friendly products (Mary et al. 2022). In this sense, new generation 

products come to the fore on the nanoscale. Nanotechnology is the science that is applied with 

materials smaller than 100 nm in size. It is a subject that attracts attention thanks to its high 

surface/volume ratios. Nanomaterials, which have various classifications according to their 

phase composition, have been widely used in various applications, especially in the last half-

century (Hassan et al. 2021). On the other hand, composites are materials that consist of at least 

two different materials with different physical and chemical properties. Since they exhibit 

different chemical and physical properties according to the materials they are created from, they 

provide significant convenience to the users (Zafar et al. 2016). However, the waste problem 

arising from the inability of these products to be biodegradable has reached significant 

dimensions on a global scale. For this reason, biodegradable materials have begun to replace 

traditional petroleum-based plastics (Azmana et al. 2021).  

BIONANOCOMPOSITES 

Biopolymers are produced from living organisms consisting of monomeric units linked by 

covalent bonds. There are synthetic and natural types. Among the natural types, the most widely 

used ones are cellulose, alginate, chitosan, polysaccharides and proteins (Jayakumar et al. 

2022). Bionanocomposites consist of two or more materials containing at least one nanoscale 

component. They differ from nanocomposites in terms of factors such as preparation methods, 

mechanical properties, areas of use and most importantly biocompatibility (Shchipunov 2012). 

The production scheme of bionanocomposites and nanocomposites is summarized in figure 1. 

 

 

Figure 1. Summarize of bionanocomposite and nanocomposite productions 
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FABRICATION METHODS OF BIONANOCOMPOSITES 

Solution Intercalation 

Solution intercalation method is the most widely used technique in bionanocomposite 

preparation. It is defined as the process of adding biopolymers to a solvent. Graphene or 

colloidal suspensions are mixed with suitable polymers and then the solvent is evaporated. 

Thus, the absorbed polymer has a sandwich structure (Azizi-Lalabadi and Jafari 2021). This 

technique not only does not require a plasticizer, but also has advantages such as easy peocess 

and excellent dispersion. Thanks to these advantages, they are especially ideal for the 

production of protein-based bionanocomposites (Shi and Gan 2007). On the other hand, a 

problem may be encountered in bionanocomposites prepared with this technique, such as the 

inability of protein chains to bind to clay galleries. As a solution, it is ensured that nano-fillers 

and proteins are equally dissolved in a solvent that they can dissolve in common. Thus, the 

nanoparticles are easily dispersed within the clay layers, and then, when the solvent is 

evaporated, the sandwich protein chain and the clay layers are combined (Zubair and Ullah 

2020). 

In Situ Intercalative Polymerization 

The in situ intercalative polymerization technique, also known as in situ polymerization, is based on the 

principle of dispersing nanoparticles in a liquid monomer or monomer solution. With this technique, in 

which polymerizing chain reactions are used, the formation of polymers in the interlayers is observed 

(Shameem et al. 2021). The mixture obtained with the monomer or the nanoparticles dispersed in the 

monomer solution is then polymerized using one of the standard polymerization techniques. It is a 

technique that is frequently used in the preparation of nanocomposites without any reinforcement 

components. It allows the creation of nanocomposites with completely different properties from base 

materials (Das et al. 2021). The most important issue to be considered while performing this process is 

that the nanoparticles are well dispersed in the monomer. For this purpose, attention should be paid to 

the surface modification of inorganic particles. It is especially used in the production of transparent 

nanocomposites (Gazzotti et al. 2017). 

Melt Intercalation/Blending 

Melt intercalation production process is the annealing of the silicate-polymer mixture at a 

temperature above the softening point of the polymer. As a result of the annealing process, the 

chain polymers formed by the melting of the bulk polymer spread into the spaces between the 

silicate layers. The quality of the nonocomposite emerges according to the penetration of the 

chain polymers into the galleries between the silicate layers. (Zhao, Torley, and Halley 2008). 

It is possible to obtain some bionanocomposites, which cannot be obtained by in situ 

intercalative polymerization or solution intercalation techniques, by melt intercalation 

technique. It allows to obtain bionanocomposites with mechanical properties such as thermal 

stability, impact and tensile strength, which are much more efficient than base materials. They 

do not contain organic solvents and are compatible with processes such as extrusion, injection 
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molding. Thanks to these features, it is considered an environmentally friendly technology 

(Gonzalez-Ortiz et al. 2020).  

Template Synthesis 

The template synthesis method, in the most general sense, is the process of synthesizing 

conductive polymers within the pores of a microporous support membrane. This method is 

divided into two main groups as hard template synthesis and soft template synthesis (Folorunso 

et al. 2021). Hard template synthesis method is preferred for the synthesis of inorganic 

semiconductor materials and metals. On the other hand, the soft template synthesis method is 

based on the use of surface active materials in lower dimensional nanomaterials (Idumah, 

Ezeani, and Nwuzor 2021). It is a simple and easy production technique and is especially 

preferred for large quantities of production. 

COMPARISON OF FABRICATION METHODS OF BIONANOCOMPOSITES 

The techniques used in the production of bionanocomposites can have various advantages over 

each other. For the production of suitable bionanocomposites, the best efficiency should be 

obtained from the bionanocomposite material formed by choosing the right production 

technique according to the type and properties of the base materials. The most important issue 

here is to ensure that the polymers are homogeneous and completely dispersed. For this purpose, 

the production method should be chosen depending on the usage area, type, thermal and 

physical properties. There are some studies in the literature that have tried these production 

methods for the same product. For instance, Namazi et al. (Namazi, Mosadegh, and Dadkhah 

2009) conducted a comparative study and investigated the efficiency of in situ intercalative 

polymerization and solution intercalation methods in the production of starch-g-

polycaprolacton nanocomposites. According to the results obtained from their studies, the 

solution intercalation method was found to be more efficient for the production of g-

polycaprolacton nanocomposites. It has been observed that polymers penetrate the galleries 

better when this method is used. In another study, Herrero et al. (Herrero et al. 2019) compared 

melt blending and in situ intercalation techniques. For this purpose, polyamide11/sepiolite 

bionanocomposites were produced and investigated in terms of their mechanical properties. 

According to the results obtained from the study, bionanocomposites produced by in situ 

polymerization technique showed better thermal and mechanical properties compared to those 

produced by melt blending technique. 
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CONCLUSION 

Bionanocomposites have become a subject of interest for researchers, especially in recent years. 

Since they are completely biodegradable, they help reduce the harmful effects of plastic waste 

on the environment. There are several methods for producing bionanocomposites. By choosing 

the appropriate production method according to the place of use and base material, it is possible 

to obtain bionanocomposites that exhibit much better mechanical and thermal properties 

compared to base materials. 
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ABSTRACT 

In this study, the use of nanofluids in various solar energy applications and their effects on 

energy efficiency are investigated. A significant portion of energy consumption worldwide is 

based on fossil fuels. However, increasing amounts of carbon emissions, increasing population 

and rapid depletion of energy resources have led researchers to seek new and clean energy 

sources. In addition, the rapid depletion of fossil fuels and their negative environmental effects 

have led researchers to clean and renewable energy sources. In this regard, solar energy is seen 

as the most efficient and interesting renewable energy source. There are many different types 

of obtaining thermal and electrical energy from solar energy. Various methods are being tried 

to further increase the efficiency of these methods. Since the thermal conductivity values are 

increased with the use of nanofluid instead of the base fluid as a work fluid among the applied 

methods, the use of nanofluids in solar energy applications significantly increases the energy 

efficiency. 

Keywords: solar energy applications, nanofluids, renewable energy technologies  
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INTRODUCTION 

As a result of the increasing world population day by day and increasing industrial activities to 

meet the needs in parallel with this increase, today the amount of energy consumption has 

reached enormous values. In order to meet this energy requirement, fossil fuels are widely used 

(Ahmadi et al. 2019). On the other hand, in addition to the environmental damage caused by 

fossil fuels, it is known that the reserves of fossil fuels are limited throughout the world 

(Boyaghchi and Chavoshi 2017). For this reason, international energy policies attach great 

importance to renewable energy sources that do not harm the environment. The field of 

renewable energy sources is also a subject of interest for scientists. Among renewable energy 

sources, solar energy is one of the most efficient types widely used for both heat and electrical 

energy production (Cuce et al. 2020) . However, various working fluids are used to further 

increase the efficiency of this energy source, and nanofluids come to the forefront with their 

efficiency. 

NANOFLUIDS 

Fluids such as water, kerosene, ethylene glycol are widely used in industry, especially as 

working fluids. The most important disadvantages of these fluids, which are frequently 

preferred in heating and cooling applications, are their low thermal conductivity coefficients. 

The low thermal conductivity values are a factor limiting the application areas of these fluids 

or their efficiency during application (Mahian et al. 2013). In order to overcome this limitation, 

nano-sized particles are added into the fluid. These particles, called nanoparticles, are used in a 

wide range from biomedical to space exploration (Khanafer and Vafai 2018). Fluids prepared 

with a homogeneous suspension of nanoparticles are called nanofluids and have much more 

advanced properties in terms of fluid properties such as conductivity, density and viscosity 

compared to the base fluid from which they are produced. Nanofluids are widely used in a wide 

range of fields such as energy storage, energy conversion, smart glasses, laser diodes, nuclear 

reactors (Jamei et al. 2021). The most important issue to be considered in the use of nanofluids 

is that the nanoparticles are fully and homogeneously dispersed in the fluid and that there is no 

aggregation during use (Cuce, Guclu, and Cuce 2020). 

SOLAR ENERGY APPLICATIONS WITH NANOFLUIDS 

Solar Collectors 

Solar collectors are defined as devices that collect and absorb solar radiation and convert this 

energy into heat energy. The heat energy is transferred to the fluid through a collector and used 

as useful work (Farhana et al. 2019). They are divided into two tracking types and non-tracking 

types. If nanofluids are used instead of the base liquid as the working fluid used in these devices, 

the collector efficiency is increased since heat transfer will be improved (Javadi, Saidur, and 

Kamalisarvestani 2013). Zayed et al. (Zayed et al. 2019) investigated the effects of nanofluid 

usage on thermal performance in flat plate solar collectors in their review study. Metal oxides, 

semiconductor crystalline oxides and carbon-based nanofluids were investigated as working 

fluids. According to the results presented in the study, when copper oxide nanofluids are used, 
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an efficiency increases of up to 37% can be achieved compared to conventional fluids. In 

another study, Verma et al. (Verma, Tiwari, and Chauhan 2017) experimentally investigated 

the effects of nanofluid use on energy efficiency in flat plate solar collectors. In the study, 

graphene/water, copper oxide/water, aluminum oxide/water, titanium oxide /water, and silicon 

oxide/water nanofluids were used and compared with the water as a working fluid. According 

to the results, better results were obtained than the base fluid in all cases where nanofluid was 

used in terms of energy efficiency. The highest improvement was observed with graphene/water 

nanofluid as 23.47%. In another experimental study, He et al. (He, Zeng, and Wang 2014) 

investigated the efficiency of solar collectors of Cu–water nanofluids. As a result of the study, 

it has been reported that the solar collector efficiency can be increased up to 24% by using Cu–

water nanofluid. 

Photovoltaic/Thermal (PV/T) Systems 

Photovoltaic/thermal (PV/T) systems come to the fore among current solar energy technologies, 

thanks to their environmental friendliness, high efficiency and longevity. In its most general 

definition, PV modules are devices that produce electrical energy from sunlight. As a result of 

overheating in the PV cells during this production, their efficiency decreases(Das, Kalita, and 

Roy 2018). Thanks to the PV/T hybrid systems that emerged to cope with this problem, 

overheating of the PV cells is prevented and the heat taken from the PV cells with the help of a 

fluid can be used in thermal applications (Cui et al. 2021). In recent years, various nanofluids 

have been tried instead of the base fluids used in these systems, resulting in more heat removal 

from PV modules as well as more utilization of waste thermal energy. In their experimental 

study, Venkatesh et al. (Venkatesh et al. 2022) investigated the effects of nanofluid use in PV/T 

systems on PV and PV/T efficiency. In the study, water-based graphene was used as nanofluid. 

The results obtained from the study showed that it is possible to obtain a 23% increase in PV 

efficiency and 13% increase in PV/T efficiency with the use of nanofluids. Diniz et al. (Diniz, 

Vital, and Gómez-Malagón 2022) carried out a parametric analysis study to perform the energy 

and exergy analysis of PV/T systems using nanofluids with gold and silver nanoparticles. 

According to the results, energy efficiency can be increased up to 52% with metallic nanofluids. 

In addition, nanoparticle size and mixing ratio do not play an important role in these 

improvements. In addition to these studies, Gupta and Pradhan (Gupta and Pradhan 2021) 

investigated the effects of nanofluid use in PV/T systems from various aspects such as 

nanoparticle size, mixing ratio and nanofluid type in their review study. Although both 

electrical and thermal efficiency of PV/T systems varies depending on factors such as 

nanoparticle size and mixing ratio, it has been stated that higher efficiencies are obtained in all 

cases compared to the base fluid. 

Solar Thermoelectric Devices 

Thermoelectric devices are divided into two types: thermoelectric generators that produce 

electrical energy from the temperature difference with the phenomenon called Seebeck effect, 

and thermoelectric coolers that obtain cooling power from electrical energy with the 
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phenomenon called Peltier effect. In addition to being used alone, these devices have also been 

used in integration with other systems, especially in recent years (Guclu and Cuce 2019). 

Abdelkareem et al. (Abdelkareem et al. 2022) investigated the use of nanofluids in 

thermoelectric generators. Various nanofluids were used as working fluid in the study, in which 

the increase in the efficiency of thermoelectric generators was observed thanks to the system 

considered as a waste heat recovery application. As a result of the study, it was seen that 

nanofluids provide higher energy efficiency thanks to better thermal conductivity values 

compared to base fluids. In another study, Castaneda et al. (Ramos-Castañeda, Olivares-Robles, 

and Méndez-Méndez 2021)investigated the effects of nanofluid usage in solar thermoelectric 

generators on basic performance parameters with the simulation study they carried out. In the 

study, air was used in the reference condition as the refrigerant, then the tests were repeated 

with graphene-based nanofluids and the results were compared. It has been observed that up to 

26.39% yield increase can be achieved in the case of using nanofluid. 

Solar Stills 

Traditional solar stills work based on the recondensation of water evaporated by solar radiation. 

First, the solar radiation is dropped on the glass surface and absorbed by the matte surface 

underneath. The water in the chamber behind the glass evaporates and rises, and when it hits 

the glass surface, it condenses again and is transferred to a separate chamber through the 

channel. One of the most efficient methods applied to increase the efficiency of traditional solar 

stills is to use nanofluids (Bait and Si-Ameur 2018). Iqbal et al. (Iqbal et al. 2021) investigated 

the effects of nanofluid use on energy efficiency in solar still systems. The results were 

compared by observing the cases where the base fluid and nanofluid were used under the same 

conditions. The results obtained from the study showed that in the case of using nanofluid, 

energy efficiency increases as thermal conductivity increases. They also stated that Aluminium-

based nanofluids are the most suitable nanofluids for solar still systems due to their low cost. 

Solar Ponds 

Solar ponds, one of the most remarkable types of solar energy applications, consist of three 

parts, namely the upper convective, non-convective and lower convective zone, and collects 

thermal energy. The collected thermal energy is removed from this part and used in various 

applications (Al-Nimr and Al-Dafaie 2014). In recent years, nanofluid has been used instead of 

base liquid as the working fluid in these systems, and it has been demonstrated in many studies 

that the efficiency of the system has increased.  

CONCLUSION 

In this study, the use of nanofluids in various solar energy applications and their effects on 

energy efficiency are investigated. Solar energy stands out as a clean, environmentally friendly 

energy source in both thermal and electrical energy production. By obtaining and using 

electrical and thermal energy from solar energy, environmental pollution caused by fossil fuels 

can be prevented. For this reason, especially in recent decades, researchers have been working 

on increasing the efficiency of solar energy systems. In this respect, the use of nanofluids in 
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solar energy systems stands out as an effective and efficient method. In many solar energy 

applications such as solar collectors, Photovoltaic/Thermal (PV/T) systems, solar 

thermoelectric devices, solar stills and solar ponds, the use of nanofluids instead of base fluid 

increases the thermal conductivity values, resulting in significant improvements in the overall 

energy efficiency of the demands. 
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