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DÜZENLEYEN KURUM 
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ULUSLARARASI 

GIDA, TARIM ve VETERİNER 

BİLİMLERİ KONGRESİ

29 Şubat - 1 Mart 2020 

Konya, Türkiye 

Kongre Yeri: Bera Konya Otel

Adres: Nişantaş Mah, Dr. Mehmet Hulusi Baybal Cd. No:9, 42060 Selçuklu/Konya 

Telefon: (0332) 238 42 42 

KONGRE PROGRAMI AKIŞI 

29.02. – Cumartesi - Kayıt ve Oturumlar 

- Kayıt masası kongre süresince 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. 

- Kaydınızı oturum saatinizden en geç yarım saat öncesine kadar yaptırabilirsiniz 

- Sunum sıralaması, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanları 

tam yetkilidir. 

- Katılım belgeleri oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir 

- Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

- Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız lütfen en geç 

20 Şubat 2020 tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile bilgilendirme yapınız 

- Katılım belgelerindeki yazar isimleri ve bildiri isimleri programdaki gibi basılacaktır 



2. ULUSLARARASI

GIDA, TARIM ve VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ 

29 Şubat - 1 Mart 2020 

Konya, Türkiye 

29.02.2020-CUMARTESİ 

SAAT 10:00-12:00 

Salon 1, Oturum 1 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Önder CANBOLAT 

Doç. Dr. Önder CANBOLAT 

NANE ESANSİYEL YAĞININ KUZU BESİ PERFORMANSI, 

RUMEN SIVISI ve KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Ali ÖZEL 

Prof. Dr. Ramazan ACAR 

YEM BİTKİLERİNDE ALLELOPATİ VE YEM BİTKİLERİNİN 

YABANCI OTLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

Ali ÖZEL 

Prof. Dr. Ramazan ACAR 

DOĞRUDAN ANIZA EKİM YÖNTEMİYLE YEM BİTKİLERİNİN 

YETİŞTİRİLMESİ 

Öğr. Gör. Dr. Birsen GEÇİOGLU ERİNCİK 

Prof. Dr. Ömer ERİNCİK 

Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ 

EGE BÖLGESİ Cryphonectria parasitica POPÜLASYONLARINDA 

VEJETATİF UYUM TİPLERİNİN POTANSİYEL ÇEŞİTLİLİĞİ 

Öğr. Gör. Dr. Birsen GEÇİOGLU ERİNCİK 

AYDIN İLİNDEKİ PAMUKLARDAN ELDE EDİLEN Verticillium 

dahliae İZOLATLARININ MATİNG TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Ali Cevat SÖNMEZ 

KIŞLIK YULAF  (Avena sativa L.)  ISLAH MATERYALİNİN 

VERİM VE BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuba UZUN 

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN 

CİN MISIRINDA KALİTE VE KALİTEYİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Prof. Dr. Fatma Füsun ERDEN 

Merve BOZDEMİR 

Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU 

TARIMSAL İŞGÜCÜNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ 

Fatih ERTEKİN 

Prof. Dr. Tufan KEÇECİ 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMDE NİTRİK OKSİT SİNYALİNİ 

ARTIRAN MEKANİZMALAR 



29.02.2020-CUMARTESİ 

SAAT 10:00-12:00 

Salon 2, Oturum 1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ 

Oğuzcan KOCA 

Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ 

İKİNCİ BEYİN; BAĞIRSAK 

Oğuzcan KOCA 

Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ 

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASININ METABOLİK HASTALIKLAR 

İLE İLİŞKİSİ 

Arş. Gör. Ali USLU 

Prof. Dr. Osman ERGANİŞ 

TÜRKİYE’DE Brucella melitensis MÜCADELESİNDE 

KULLANILAN TİCARİ AŞILARIN, ETKİNLİĞİNİN 

BELİRLENMESİ 

Gamze TURKAL 

Prof. Dr. Yusuf DOĞRUER 

ET ÜRÜNLERİNDE NİTRAT VE NİTRİT KULLANIMI İLE 

ALTERNATİFLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Nedime KORUCU 

Dilek SÖYLER 

Doç. Dr. Esma MENEVŞE 

KURKUMİN, MEME KANSERİNDE LİPİT METABOLİZMASINA 

KATKI SAĞLAR MI? 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Nedime KORUCU 

Dilek SÖYLER 

Doç. Dr. Esma MENEVŞE 

MDA-MB-231 MEME KANSER HÜCRESİNDE JUGLONUN FABP-5 

DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hacer AZAK 

GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILMASI İÇİN 

MİKROORGANİZMA TEMELLİ YENİ NESİL BİYOSENSÖR 

SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BADEM 

Tayfun KESKİN 

Prof. Dr. Gürkan UÇAR 

HAYVANSAL GIDALARDA DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN 

KULLANIMI 

Tayfun KESKİN 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BADEM 

Prof. Dr. Gürkan UÇAR 

SÜT ENDÜSTRİSİNDE ENZİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi A. Ezgi TELLİ 

GIDA KAYNAKLI PATOJENLERİN TESPİTİNDE İLMİĞE DAYALI 

İZOTERMAL ÇOĞALTMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 



29.02.2020-CUMARTESİ 

SAAT 13:00-15:00 

Salon 1, Oturum 2 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cafer TÜRKMEN 

Berna DEMİR 

Prof. Dr. Ahmet İLÇİM 

TEHLİKE ALTINDAKİ SALVIA SERICEO-TOMENTOSA VAR. 

TOMENTOSA RECH. FIL. ve SALVIA SERICEO-TOMENTOSA VAR. 

HATAYICA F.CELEP & DOGAN TAKSONLARININ 

KARŞILAŞTIRMALI POLEN VE TOHUM ÖZELLİKLERİ 

Berna DEMİR 

Prof. Dr. Ahmet İLÇİM 

MERSİN’DE AKTARLARDA SATIŞI YAPILAN BAZI TIBBİ VE 

AROMATİK BİTKİLERİN ETNOBOTANİK KULLANIMLARI 

Arş. Gör. Dr. Abdullah ÖZBİLGİN 

Abdurrahman PİRİNÇ 

KANATLI BESLEMEDE BÖCEK KAYNAKLI PROTEİNLERİN 

KULLANILMASI 

Arş. Gör. Dr. Abdullah ÖZBİLGİN 

Abdurrahman PİRİNÇ 

YEM BEZELYESİNİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANILMASI 

Ferhat ANAMUR 

Cafer TÜRKMEN 

TÜYSÜZ BEYAZ NEKTARİN (White Prunus persica L.) BESLENMESİ 

ÜZERİNE HUMİK ASİT UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

Deniz ERSOY DEPRELİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı DEMİRELMA 

ELDEŞ KÖYÜ (ILGIN / KONYA) VE ÇEVRESİNDE KULLANILAN 

BAZI BİTKİLERİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Hatice Nur KILIÇ 

Doç. Dr. Osman OLGUN 

KANATLI BESLEMEDE ARPAYA DAYALI RASYONLARDA ENZİM 

KULLANIMI 

Dr. Akide ÖZCAN 

Prof. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ 

‘EFSUS 46’ CEVİZ ÇEŞİDİNİN FENOLOJİK VE POMOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

Arş. Gör. Suzan ŞAHİN DOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç KOCABAŞ 

TUZ GÖLÜ (TÜRKİYE)’ NDEKİ ÖKARYOTİK MİKROBİYAL 

ÇEŞİTLİLİĞİN KARAKTERİZASYONU 



29.02.2020-CUMARTESİ 

SAAT 13:00-15:00 

Salon 2, Oturum 2 Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk LENGER 

Rahmi CANBAR 

Prof. Dr. Enver YAZAR 

KEDİ VE KÖPEKLERDE RECOMBİNANT FELİNE İNTERFERON 

OMEGA KULLANIMI 

Rahmi CANBAR 

Prof. Dr. Enver YAZAR 
KÖPEKLERDE SOSYAL DAVRANIŞLAR VE OKSİTOSİN 

Prof. Dr. Tufan KEÇECİ 

Fatih ERTEKİN 

NİTRİK OKSİT SENTAZIN İZOFORMLARI, FİZYOLOJİK 

FONKSİYONLARI VE PATOFİZYOLOJİDEKİ ROLÜ 

Dr. Kayhan ÖZKAN 

Veteriner Hekim Cem KONUK 

TRANSGENİK LABORATUVAR HAYVANLARININ KANSER 

ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI 

Dr. Kayhan ÖZKAN 

Veteriner Hekim Cem KONUK 

ENFEKSİYON HASTALIK MODELİ OLUŞTURULAN 

LABORATUVAR HAYVANLARININ MOLEKÜLER TARAMA 

YÖNTEMLERİ İLE İZLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk LENGER 

Prof. Dr. Zehra BOZKURT 

Doç. Dr. İbrahim KILIÇ 

BİYOTEKNOLOJİ VE TÜKETİCİ TUTUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk LENGER MODERN BİYOTEKNOLOJİNİN HAYVANCILIKTA KULLANIMI 

Mustafa Furkan PALA 

Dr. Öğr. Üyesi Onur KÖSE 

Prof. Dr. Ramazan ADANIR 

Prof. Dr. Bayram Ali YUKARI 

BURDUR’DA BİR KAZDA Trinoton anserinum (PHTHİREPTERA: 

AMBLYCERA) OLGUSU 

Dr. Gül BANU ÇİÇEK BİDECİ 

HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA KALICI ORGANİK 

KİRLETİCİLERİN İZLENMESİ VE TESPİTİ 

Dr. Onur ERZURUM 

Prof. Dr. Alper YILMAZ 

EFFECT OF SEASONS AND DIFFERENT BED TYPES ON 

BEDTIME AND MILK YIELD IN MILKING COWS 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ALKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra KARAKAŞ 

ALKAN 

Prof. Dr. Hüseyin ERDEM 

İNEKLERDE SERUM LEPTİN DÜZEYİNİN GEBE KALMA ORANI 

ÜZERİNE ETKİSİ 



29.02.2020-CUMARTESİ 

SAAT 15:00-17:00 

Salon 1, Oturum 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN 

Arş. Gör. Muhammed ÖZGÖLET 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAMAN 

Doç. Dr. Muhammed Zeki DURAK 

EKŞİ HAMUR KULLANILARAK ÜRETİLEN EKMEKLERİN 

GLİKOZİLLENMİŞ ARA ÜRÜNLER ÜZERİNE ETKİSİ 

Ş. Merve UZAY 

Seniha KERVAN 

Serpil SEZGİN 

Prof. Dr. Sencer BUZRUL 

Prof. Dr. Medeni MASKAN 

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF DIFFERENT AYRAN-

SHALGAM MIXTURES 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra AKTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Hacer LEVENT 

WAFFLE KEK ÜRETİMİNDE FARKLI KEPEK ÖRNEKLERİNİN 

KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal DEMİRAĞ 

Asuman YENİGÜN 

GIDA BİLİMİ AÇISINDAN SOUS VIDE PİŞİRME TEKNİĞİ 

İlkay ÇELİK 

Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN 

CHİA MÜSİLAJ BAZLI YENİLEBİLİR FİLMİN FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİ 

İlkay ÇELİK 

Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN 

TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİNİN ÇIKMA TAVUK ETİNDEN 

ÜRETİLEN KÖFTELER ÜZERİNE ETKİSİ 

Esra AVCI 

Doç. Dr. Salih KARASU 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KARADAĞ 

KETEN TOHUMU YAĞININ NOVEL BİR KAPLAMA AJANI 

OLARAK ROKA TOHUMU GAMI İLE ENKAPSÜLASYONU 

Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK 

Prof. Dr. Ahmet GÜNER 

HONEY, COMPOSITION, IMPORTANCE IN PUBLIC HEALTH 

Öğr. Gör. Saadet Sevil YÜCEL CEVİZ ANAÇLARI 

Öğr. Gör. Saadet Sevil YÜCEL 

Prof. Dr. Yeşim OKAY 

TÜRKİYE’DE CEVİZ SELEKSİYON ÇALIŞMALARI 



29.02.2020-CUMARTESİ 

SAAT 15:00-17:00 

Salon 2, Oturum 3 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Süleyman AVCI 

Büşra GÖNEN 

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN 

ŞEKER MISIRINDA KALİTE VE KALİTEYİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİ 

Dr. Ertuğrul KARAŞ 

HAVZALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNDE 

MODELLEME 

Zeynep Hazal TEKİN 

Doç. Dr. Salih KARASU 

BAZI SOĞUK PRES YAĞ ATIKLARININ DÜŞÜK YAĞLI 

YAĞ/SU EMÜLSİYONLARININ REOLOJİK, ANTİMİKROBİYAL 

VE BİYOERİŞİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Zeynep Hazal TEKİN 

Esra AVCI 

Doç. Dr. Salih KARASU 

KEK ÜRETİMİNDE DOĞAL GIDA KORUYUCUSU OLARAK 

PROPOLİS KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Nihat TELLİ 

Deniz SERT 

KİTOSAN VE ET ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI 

Mustafa Mohammed Saeed AL-RUBAYE 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ 

MASTİTİSLİ SÜT İNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS’LARİN FENOTİPİK VE 

GENOTİPİK KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL 

DİRENÇ GENLERİNİN BELİRLENMESİ 

Elif YENER 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KARADAĞ 

Arş. Gör. Öznür SAROĞLU 

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN ERİK MEYVESİNİN 

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOAKTİF 

MADDELERİNİN SİNDİRİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Doç. Dr. Süleyman AVCI 

Doç. Dr. İmren KUTLU 

BUĞDAY × MISIR MELEZİNİN EKMEKLİK BUĞDAY F1 

GENERASYONUNDA DİHAPLOİD BİTKİ ÜRETİMİNE 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Nizamettin TURAN
NOTES FROM BRACHIARIA SPECIES AS FORAGE 

CANDIDATES



POSTER BİLDİRİLER 

Alpaslan Murat YILMAZ 

Prof. Dr. Ayşen AKAY 

KÜKÜRTLÜ VE DEMİRLİ GÜBRELEMENİN KANOLA 

(BRASİCCA NAPUS OLEİFERA SP.) BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE 

VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞİMŞEK PROBİYOTİKLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi İmge İ. ÖZCAN 

BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE BOR 

GÜBRELEMESİNİN VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ 
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*EFFECT OF SEASONS AND DIFFERENT BED TYPES ON BEDTIME AND MILK

YIELD IN MILKING COWS 

Dr. Onur ERZURUM 

Selcuk University Karapınar Aydoğanlar Vocational School, Veterinary Departmant, Konya 

 Prof. Dr. Alper YILMAZ 

Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine Department of Animal Science, Konya 

ABSTRACT 

The quality and characteristics of the bedding material used at the stalls in dairy farms 

create differences on the bedding preferences and duration of cows. These differences cause an 

increase or decrease in the duration of the cows' bedtime. Therefore, an increase or decrease in 

the milk productivity of cows is observed. There are many different types of bedding materials 

(concrete, straw, sand, sawdust, mat, mattress, water bed, etc.) used in dairy cows. However, 

cows generally prefer dry and soft beds for lying.  

The seasons have a significant impact on milk yields and lying time of dairy cows. These 

effects can also be caused by environmental factors (heat insulation feature of the bed, 

temperature, humidity, ventilation, shelter density, etc.) in the shelter. 

Lying behavior can provide evidence of how cows interact with their environment and 

the level of welfare in the shelter. This behavior is also very important in terms of productivity. 

Because lying behavior; It provides cows to rest, increases blood flow to the breast and 

rumination. Increased bedtime affects milk yield from cows positively. 

A total of 92 dairy cows were used in the study in 3 groups. The data obtained were 

analyzed with SPSS package program. As a result, the bedding materials of different quality 

used in the stops of dairy cow shelters; It has been found that it significantly affects milk yields 

and bedding time according to the seasons. In this study; The highest milk yield and the highest 

bedtime were determined in the winter season. 

Keywords: Cow beds, Season Effect, Lying behavior, Bedding time, Milk yield. 

* It is produced from Onur ERZURUM's doctoral thesis titled “Sağmal İneklerde Tercih Edilen

Yataklık Malzemeleri ile Verim İlişkisinin İncelenmesi”. 
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1. INTRODUCTION 

There are main factors that determine the health and productivity of dairy cows with 

high yield potential. These; economical and balanced nutrition, disease protection, animal 

welfare and high reproductive ability. Dairy cows need time to feed well, stay in a comfortable 

environment and reach the yield capacity that their genetics allow (House 2011). In recent years, 

researches have been conducted to examine the interaction between dairy cows and shelter 

systems to maximize yield levels (Cook 2002, Norring et al 2010, Abade et al 2015, Kour 2017). 

It should be remembered that intensive shelter systems can have factors that can stress the cows 

and this inevitably affects the productivity levels of cows (Tucker and Weary 2001, Boone et 

al 2010, Norring and Valros 2016). 

There are many factors to be considered in developing shelter environment suitable for 

dairy cows (Vokey et al 2001, Fulwider et al 2007). Among the many factors in different 

studies, the most remarkable one is; It is stated that there is a need for a bedding area that 

minimizes the possibility of injury and bacterial contamination that cows may experience, 

which is used voluntarily by the cows and includes the necessary comfort (Weary and Taszkun 

2000, Tucker et al 2003).  

This study focuses on three different quality mattresses (mattress, mat and rubber mat) 

used for free stalls of dairy cow shelters. Previous studies by different researchers show that the 

overall comfort of the cow can be measured by the desire to lying (Albright 1964, Haley et al 

2000, Bewley et al 2010, Vasseur et al 2012). It is reported that cows' daily bedtime has a direct 

effect on yield (Bewley et al 2010). It is stated that when cows lie, the blood flow to the breast 

will increase and thus produce more milk. It has been stated that dairy cows should lie for an 

average of 11-14 hours a day (Metcalf et al 1992, Rulquin and Caudal 1992).  

There are many different types of mattress materials (mattress, mat, sand, straw, 

sawdust, concrete, etc.) used in free stalls at dairy farms (Bickert 2000, Tucker et al 2003, 

Fulwider and Palmer 2004, Calamari et al 2009). Bedding materials are required to be 

economical, provide a comfortable bedding area, tolerate moisture, keep animals clean (Natzke 

et al 1982, Boone et al 2010, Ruud et al 2010, Mitev et al 2012).  

It is stated that the effect of seasons on milk yield is important (Trautman et al 1983, 

Falcon et al 1984, Ray et al 1992). In a study, it is stated that cows prefer dry sawdust bed with 

less moisture compared to the bed with high moisture content both in winter and summer (Keys 

Jr et al 1976).  

2. MATERIAL AND METHOD 

In the study, 92 healthy dairy cows were used during the lactation period. These animals 

are; It is divided into 3 different groups with at least 30 cows in the groups. Individual milk 

yields of the cows in the study were taken from the herd management program used by the 

company on a certain day of each week. The beds used are named as 1st, 2nd and 3rd types. 

The cows were monitored and recorded by eight cameras for 365 days. The records were 

examined one by one and the time of bedding the cows at the free stalls was calculated. The 

analysis of the data obtained was made with the SPSS package program. 
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Figure 1. 1st type bedding material 

 

 

Figure 2. 2nd type bedding material 

 

 

Figure 3. 3rd type bedding material 

 

Table 1. Seasonal evaluation 

Season Month 

Winter 
December 

January 

February 

Spring 
March 

April 

May 

Summer 
June 

July 

August 

Bondex 

sponge 

Rubber 
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Autumn 
September 

October 

November 

 

3. RESULT 

Milk yield according to the seasons; 

 

Table 1. Season based milk yields (liter / day). 

Type                      Season Mean 

Std. 

Deviation          N 

1st Type Winter 21,86 3,21 90 

Spring 16,88 1,86 92 

Summer 16,88 2,33 92 

Autumn 17,91 2,69 91 

Total 18,36 3,28 365 

2nd Type Winter 21,12 4,31 90 

Spring 16,78 2,85 92 

Summer 16,95 1,52 92 

Autumn 15,98 1,12 91 

Total 17,69 3,38 365 

3rd Type Winter 16,00 2,15 90 

Spring 11,39 1,37 92 

Summer 15,74 2,07 92 

Autumn 16,62 0,95 91 

Total 14,93 2,69 365 

Total Winter 19,66 4,23 270 

Spring 15,02 3,33 276 

Summer 16,52 2,07 276 

Autumn 16,84 1,94 273 

Total 16,99 3,47 1095 

Milk yield averages of cows according to the seasons. 

 

Table 2. Tests of Between-Subjects Effects 
 

Source 

Type III 

Squares Total      df 

 Mean  

Squares           F      Sig. 

Corrected Model 6981,015a 11 634,64 111,68 0,001 

Intercept 316755,682 1 316755,68 55740,18 0,001 

Type 2435,767 2 1217,88 214,31 0,001 

Season 3068,593 3 1022,86 180,00 0,001 

Type * Season 1485,590 6 247,60 43,57 0,001 

Error 6154,383 1083 5,68    

Total 329393,908 1095       

Corrected Total 13135,398 1094       

a. R Squared  = 0,531 (Adjusted R Squared  = 0,527) 
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There is a very very important (p <0.001) relationship between quality and season in 

terms of milk yield. 

According to the results of the analysis; 

- The highest milk yield for type 1 bed was found in winter with 21.86 liters. 

- The highest milk yield for type 2 bed was found in winter with 21.12 liters. 

- The highest milk yield for type 3 bed was found in autumn season with 16.62 liters. 

Bedding time according to the seasons; 

 

Table 3. Season based bedding time evaluation (min / day). 

Type              Season Mean Std. Deviation N 

1. Type Winter 12835,14 4144,27 90 

Spring 9198,51 2483,97 92 

Summer 8204,72 1720,06 92 

Autumn 9226,56 1053,47 91 

Total 9851,72 3138,13 365 

2. Type Winter 9828,27 1479,01 90 

Spring 12048,62 1334,72 92 

Summer 11227,03 1587,96 92 

Autumn 11963,98 1637,69 91 

Total 11272,95 1749,79 365 

3. Type Winter 6674,63 1044,14 90 

Spring 5616,73 472,81 92 

Summer 5773,37 563,92 92 

Autumn 6205,15 767,67 91 

Total 6063,77 846,61 365 

Total Winter 9779,35 3621,73 270 

Spring 8954,62 3107,25 276 

Summer 8401,71 2629,31 276 

Autumn 9131,90 2646,09 273 

Total 9062,81 3061,38 1095 

 
Table 4. Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Type III Squares 

Total      df  Mean  Squares     F 

     

Sig. 

Corrected Model 6766833412,157a 11 615166673,83 191,11 0,001 

Intercept 90010892899,965 1 90010892899,97 27962,46 0,001 

Type 5283240835,576 2 2641620417,79 820,64 0,001 

Season 263786899,184 3 87928966,40 27,32 0,001 

Type * Season 1210056156,256 6 201676026,04 62,65 0,001 

Error 3486167187,712 1083 3218990,94    

Total 100190324612,000 1095       

Corrected Total 10253000599,869 1094       

a. R Squared = 0,660 (Adjusted R Squared = 0,657) 

 

There is a very very important (p <0.001) relationship between bed type and season in 

terms of bedtime. 
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According to the results of the analysis; 

- The highest bedding time for type 1 bed was found in the winter season with 12 835 

minutes. 

- The highest bedding time for the 2nd type bed was found in the spring season with 12 

048 minutes. 

- The highest bedding time for the third type bed was found in winter with 6 674 minutes. 

 

4. DISCUSSION 

4.1. SEASON and MILK YIELD RELATIONSHIP 

In the research, significant differences were found between season and milk yield. 

According to the data, the highest milk yield was found in the winter season with an average of 

21.85 liters in cows in the first type beds and 21.12 liters in the cows in the 2nd type bed. The 

highest milk yield in cows in type 3 beds was found in autumn season with an average of 16.61 

liters. In previous studies, it was stated that the effect of the season on milk yield is important 

(Trautman et al 1983, Falcon et al 1984, Ray et al 1992). 

 

4. 2. SEASON and BEDDING TIME RELATIONSHIP 

In the research, significant differences were found between season and bedding time. 

The cows in the first type bed gave the highest value in winter with 12 835 minutes of bedding 

time. The highest value in cows in the second type bed was found in the spring season with 12 

048 minutes. The highest value in cows in the third type bed was found in the winter season 

with 6 674 minutes.  

Thoreson et al (2006) determined that sand beds have the highest usage rate with 60.8% 

occupancy rate in summer, and that mattresses prefer this with 19.4% to 32.5 occupancy rate 

and rubber mats with 12.3% occupancy rate. They reported that sand beds are less preferred 

with 27% in winter months. It is stated that the studies related to the season are performed on 

beef cattle rather than dairy cows (Algers et al 2009). For this reason, we are thinking to be an 

area open to research. 
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KIŞLIK YULAF  (Avena sativa L.)  ISLAH MATERYALİNİN VERİM VE BAZI 

AGRONOMİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE YIELD AND SOME AGRONOMIC TRAITS OF WINTER OAT 

(Avena sativa L.) BREEDING MATERIAL 

Dr. Ali Cevat SÖNMEZ 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Serin İklim Tahılları Birimi, Tepebaşı / ESKİŞEHİR 

 

ÖZET 

Yulaf bitkisi insanlık tarihi boyunca hayvan beslenmesinde stratejik önemi kabul edilen 

önemli bir tahıldır. 20. yüzyıldan itibaren motorlu taşıtların yaygınlaşması, ulaşımda ve 

savaşlarda hayvanların stratejik önemini azaltmış ve yulaf ürünlerine olan talebin düşerek 

ekim alanlarının Dünya genelinde daralmasına neden olmuştur. Ancak son yıllarda yulaf 

içeriğinde bulunan bileşenlerin (besinsel lifler, antioksidanlar, aminoasitler ve vitaminler) 

insan sağlığına olan yararlarının keşfedilmesiyle birlikte insan gıdası olarak tüketimi giderek 

artan bir ürün haline gelmiştir. Gıda, hayvan yemi, ilaç ve kozmetik gibi birçok sektörde 

hammadde olarak kullanımı giderek artan yulaf bitkisinin ülkemizde de üretimini artırmak 

için yüksek verimli ve kaliteli yeni yulaf çeşitlerine ihtiyaç vardır. Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü ‘nde yulaf ıslah çalışmaları uzun yıllardan beri yürütülmektedir. Yüksek 

verimli ve kaliteli yeni kışlık yulaf çeşitlerinin tescil ettirilerek bölgemizin yeni çeşit 

ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapılan bu çalışmayla, seleksiyona katkıda 

bulunulması amaçlanmıştır.   

 

Deneme Eskişehir Merkez de 8x8 üçlü latis desende 3 tekerrürlü olarak 2017-2018 ürün 

yılında yağışa bağımlı koşullarda yürütülmüştür. Denemede ön verim denemesi kademesinde 

bulunan 59 hat standart olarak kullanılan Checota, Kahraman, Kırklar, Sebat ve Yeniçeri 

çeşitleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada genotiplerin tane verim, bin tane 

ağırlığı, bitki boyu, yatma değeri, salkım çıkarma süresi, tane dolum süresi ve olgunlaşma 

süresi parametreleri incelenmiş olup yapılan varyans analizi sonucu incelenen tüm 

parametreler için genotipler arası farklılıkların istatististiksel olarak önemli olduğu (p<0.05) 

görülmüştür.  

 

Sonuç olarak genotiplerden 1.62 - 5.19 t ha-1 arasında tane verim elde edilmiş olup deneme 

ortalaması 3.36 t ha-1 olmuştur. Standartlardan elde edilen tane verim ortalamasının 2.73 t ha-1 

olarak belirlendiği bu çalışmada bir üst kademeye seçilen hatların tane verim ortalamasının 

3.30 t ha-1 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Genotiplerin bin tane ağırlığı ise 23.55 g ile 34.07 

g arasında bulunmuş olup, deneme ortalaması 28.97 g olarak bulunmuştur. Bitki boyu ise 87.4 

cm ile 128.5 cm arasında ölçülmüş olup, ortalaması 103.2 cm olmuştur. Genotiplerde yatma 

değeri 1-9 arasında olup, ortalaması oldukça düşük olarak değerlendirilebilecek bir değer olan 

2.67 olarak bulunmuştur. Salkım çıkarma süresi 117.6 – 145.7 gün arasında ortalama 131.6 

gün; tane dolum süresi 24.87- 36.44 gün arasında ortalama 31.51 gün ve olgunlaşma süresi ise 

142.5 – 180.7 gün arasında ortalama 163.7 gün olarak tespit edilmiştir.  Tüm özellikler 

gözetilerek yapılan değerlendirmede yüksek tane verim ve bin tane ağırlığına sahip, yatmaya 

dayanıklı, orta-uzun boylu ve orta erkenci 18 adet hat seçilerek ıslah programında bir üst 

kademeye aktarılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kışlık yulaf, ıslah, tane verim, erkencilik, yatma 
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ABSTRACT 

Oat is an important cereal crop in animal nutrition adopted the strategic importance 

throughout human history. From the 20th century, widespread usage of motor vehicles has 

caused reduced the strategic importance of animals in transports and wars. Therefore the 

demand for oat products have decreased and planting areas have narrowed. However, in 

recent years, with the discovery of the benefits of oat ingredients (nutritional fibers, 

antioxidants, amino acids and vitamins) for human health, its consumption as a human food 

has become an increasing. In order to increase the production of oat plant, which is used as 

raw material in many sectors such as food, animal feed, medicine and cosmetics, high yield 

and quality new oat varieties are needed in our country. 

 

Oat breeding activities have been carried out for many years at the Transitional Zone 

Agricultural Research Institute. It is aimed to contribute to the selection in this study where it 

is desired to develop new winter oat varieties with high yield and quality. The trial was 

carried out in Eskişehir in 8x8 triple lattice desing with 3 replication in the rainfed conditions 

in the 2017-2018 crop year. In the trial, 59 oat lines in the preliminary yield trial stage were 

evaluated by comparing with the standart cultivars that Checota, Kahraman, Kırklar, Sebat 

and Yeniceri. In the study grain yield, thousand grain weight, plant height, lodging score, 

days to heading, grain filling and physiological maturation time parameters were examined. 

The differences among the genotypes were found statistically significant (p <0.05) for all 

examined parameters.   

 

As a result of the research there were obtained 1.62 - 19.5 t ha-1 of grain yield from the 

genotypes and mean values of the trial was 3.36 t ha-1. In this study, where the means of grain 

yield from the standard cultivars was determined as 2.73 t ha-1, it was observed that the grain 

yield average of the lines selected for the upper stage was 3.30 t ha-1. While the thousand 

grain weight of the genotypes was found from 23.55 to 34.07 g , the average of its was 28.97 

g. The plant height was measured from 87.4 cm to 128.5 cm, average was 103.2 cm. In 

genotypes, the lodging score is between 1 and 9, and the average is found to be 2.67, which 

can be evaluated as quite low. For the genotypes, days to heading time between 117.6 - 145.7 

days on average 131.6 days; Grain filling time was determined as average 31.51 days between 

24.87-36.44 days and physiological maturation period was determined between 142.7-17.7 

days, on average 163.7 days. In the evaluation made by considering all the features, 18 lines 

were selected which has high grain yield and thousand grain weight, medium-tall, medium-

early maturation time and resistant to lodging transferred to the upper level in the breeding 

program. 

 

Keywords: Winter oat, breeding, grain yield, early maturation, lodging,  

 

1. GİRİŞ  
 

Yulaf (Avena sativa L.) tüm Dünyada insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan bir tahıl 

ürünüdür (Buerstmayr ve ark., 2007). Yulaf tane, yeşil ot ve saman olarak hayvancılık 

sektörünün tercih ettiği değerli yemlerden biridir. Aynı zamanda kahvaltılık ürünler, bisküvi, 

ilaç, kozmetik vb. sektörlerde gıda ve endüstri hammaddesi olarak kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Yulaf tanesi, içeriğinde bulunan protein, yağ, nişasta, ß-glukanlar, 

vitaminler ve antioksidan etki gösteren fenolik bileşikler nedeniyle hayvanların en çok tercih 

ettiği yemlerden biridir.  Yulaf bitkisinin tanesi yanında sap ve yapraklarının kaba yem olarak 

kullanımı hayvan beslenmesinde önemlidir. Yulaf bitkisi, bol yapraklı, her dönemde yeni 

sürgünleri olması, erken dönemde otlatma ve koparmadan sonra yeniden büyüyerek salkım 
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oluşturması gibi gerekçelerle kaba yem olarak da en çok tercih edilen tahıldır (Çeri ve Acar, 2019). 

Türkiye de mera verimliliğinin düşük olması ve diğer yem üretim kaynaklarının ihtiyacı 

karşılayamaması sebebiyle hayvan yemi açığı yüksektir (Mut, 2018). Tam tahıllı yulaf, 

içeriğinde yüksek miktarda bulunan çözünür lifler, proteinler, doymamış yağ asitleri, vitaminler, 

mineraller ve fitokimyasallar bulunması nedeniyle (Flander ve  ark., 2007) insanlar içinde değerli bir 

besindir. Dünya da 2019 yılında yulaf üretim alanı 9.72 milyon ha üretim miktarı ise 21.9 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Anonim, 2020a). Aynı yılda Türkiye de ise 109.8 bin ha 

alanda 265 bin ton tane yulaf üretimi gerçekleştirilmiştir (Anonim 2020b). Yeşil ot olarak 

üretilen yulaf miktarı ise 2012 yılında 934 bin ton iken 2019 yılında geçen 3.37 kat artışla 3 

milyon 156 bin tona yükselmiştir (Anonim, 2020c). Orta Anadolu da yulafta kışlık ekimde 

yazlık ekime göre daha yüksek tane verim elde edildiği bildirilmiştir (Barut, 2003).  Serin 

iklim tahıllar içerisinde soğuğa en hassas olanı yulaftır ve bu durum Orta Anadolu ve Geçit 

bölgelerinde yulaf üretimini sınırlandıran en önemli faktörlerden birisidir. Bu bölgelerde 

kışlık yulafın yetiştirilebilmesi için öncelikle kışa dayanıklı çeşitlerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir (Dumlupınar, 2011). Yulaf bitkisi toprak seçiciliğinin düşük olması nedeniyle 

diğer ürünlerin yetiştirilemediği marjinal alanlarda iyi bir alternatif bitkidir. Bu çalışmada 

Orta Anadolu ve Geçit bölgelerin de yulaf yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla yüksek 

verimli, kışa ve yatmaya dayanıklı, orta erkenci yeni çeşitlerin tescil ettirilmesine yönelik 

seleksiyona katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM  
 

Çalışmada yurt dışı orijinli materyalden gözlem bahçesi kademesinde saf hat seleksiyonu 

yoluyla seçilerek ön verim denemesi kademesinde bulunan 59 hat ile 5 adet tescilli yulaf 

çeşidi standart olarak kullanılmıştır. Denemede kullanılan standart çeşitlerin isimleri ve 

hatların pedigri bilgileri Tablo 1 ‘de verilmiştir. Araştırma, 2017-2018 yılında GKTAEM ’in 

Eskişehir Merkez de yer alan Sultanönü yerleşkesinde yağışa dayalı koşullarda yürütülmüştür. 

Deneme yerinde elde edilen aylara göre yağış değerleri Tablo 2 ‘de verilmiştir (Anonim, 

2019). Tarla denemesi üçlü latis desende 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Tohumluk ekimi 

6 sıralı parsel ekim mibzeriyle 5 m uzunluktaki parsellere Ekim ayının ikinci haftasında 500 

tohum m-2 ekim sıklığında yapılmıştır. Hasatta parsel uzunluğu 5 m olarak belirlenmiştir. 

Gübreleme toprak analiz sonuçlarına göre yapılmış olup ekimden önce saf madde denk olacak 

şekilde 3 kg da-1 N ve 7 kg da-1 P2O5, ilkbaharda sapa kalkma döneminde ise 4 kg da-1 N 

verilmiştir (Sönmez, 2019). Geniş yapraklı yabancı otlarla mücadele için 2-4 D EHE + 

Florasulam etkili maddeli herbisit kullanılmıştır. Hasat, Temmuz ayı ortalarında parsel 

biçerdöveri ile yapılmıştır. Deneme de incelenen özelliklerden tane verim Sönmez ve Yüksel 

(2019) ‘e göre, bitki boyu ve tane dolum süresi Dumlupınar (2010)’ a göre; salkım çıkarma 

süresi ve olgunlaşma süresi Geçit ve Adak (1990) ‘a göre; yatma değeri Pask ve ark. (2012)’a 

göre; İstatistik analizler JMP paket programı kullanılarak yapılmıştır. Genotipler arası 

farklılıkların önemlilikleri varyans analizi ile belirlenmiştir. Ortalamaların karşılaştırılmasında 

ise p<0.05 düzeyindeki asgari önemli fark (AÖF) testi kullanılmıştır (Student, 1908). 

Araştırmada incelenen parametreler için genotiplerin ortalama değerleri AÖF testine göre 

gruplandırılarak karşılaştırma yapılmış ve Tablo 3 ’te verilmiştir. 
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Tablo 1. Denemede kullanılan standart çeşitler ve hatların pedigrileri  

G.N. Melez - Pedigri G.N. Melez - Pedigri 

1 Checota (Standart) 33 
Bw 5-33/FL0946F1(LA03063SBSBSB-S4/UFRGS 

049001-2) 

2 Kahraman (Standart) 34 
Bw 5-33/FL0946F1(LA03063SBSBSB-S4/UFRGS 
049001-2) 

3 Kırklar (Standart) 35 
Bw 5-33/FL0946F1(LA03063SBSBSB-S4/UFRGS 

049001-2) 

4 Yeniçeri (Standart) 36 
FL0547-Ab9(UFRGS Guapa/LA0001BSBS-5-

S1)/FL04187-L2(LA97006GIBI-61-3-B/FL99078-D1) 

5 Sebat (Standart) 37 
FL0547-Ab9(UFRGS Guapa/LA0001BSBS-5-

S1)/FL04187-L2(LA97006GIBI-61-3-B/FL99078-D1) 

6 Bw 5-33/P021A1-25-4(P978A29-13-2-2/Woodburn) 38 
FL0547-Ab9(UFRGS Guapa/LA0001BSBS-5-

S1)/FL04187-L2(LA97006GIBI-61-3-B/FL99078-D1) 

7 Bw 5-33/P021A1-25-4(P978A29-13-2-2/Woodburn) 39 FL03262-L1(Bw501/LA9818IBIB-I2-B)/UPF97H2200-7-2 

8 SD60130(SPURS/W00276)/UFRGS 087212-1 40 FL03262-L1(Bw501/LA9818IBIB-I2-B)/UPF97H2200-7-2 

9 SD60130(SPURS/W00276)/UFRGS 087212-1 41 
Ave 20.04/LA0206FSB-34-S1-B-S1(UFRGS 995088-

3/LA9535D118-4) 

10 SD60130(SPURS/W00276)/UFRGS 087212-1 42 IL 02-8011/FL04103-AB5 

11 SD60130(SPURS/W00276)/UFRGS 087212-1 43 IL 02-8011/FL04103-AB5 

12 FL0551-L4(FL0123-H2 /FL0004-H10)/UFRGS 087212-1  44 IL 02-8011/FL04103-AB5 

13 FL04179-L2/FL04145-L2 45 IL 02-8011/FL04103-AB5 

14 FL04179-L2/FL04145-L2 46 
Bw 521/FL04148-Ab15(FL98005-E1/LA96006BIB-119-1-
B-I2) 

15 FL04179-L2/FL04145-L2 47 
Bw 521/FL04148-Ab15(FL98005-E1/LA96006BIB-119-1-

B-I2) 

16 FL04179-L2/FL04145-L2 48 
Bw 521/FL04148-Ab15(FL98005-E1/LA96006BIB-119-1-

B-I2) 

17 
FL0554-Ab38(UFRGS 01B7114-1-3 /FL0127-H1)/FL0905F1 

(UPF98H1600-2-1/ FL03129-Ab3) 
49 Ave 117.02/Bw 521 

18 FL03007-L3/FL03171-L2 50 Ave 117.02/Bw 521 

19 FL03007-L3/FL03171-L2 51 Ave 117.02/Bw 521 

20 IL 00-1030/LA02035-I-J2 52 Ave 117.02/Bw 521 

21 Bw 1200/FL0928F1(UFRGS 046050-4/UFRGS 049001-2) 53 LA02035-I-J2/SD60130(SPURS/W00276) 

22 
Ave 117.02/FL04187-L4(LA97006GIBI-61-3-B/FL99078-

D1) 
54 LA02035-I-J2/SD60130(SPURS/W00276) 

23 UPF97H300-6/UFRGS 046103-2 55 LA02035-I-J2/SD60130(SPURS/W00276) 

24 FL0560-L7/UFRGS 087212-1 56 
Bw 1103/FL03053-S06-46-B-S1(LA989IBI-51-B-I1-

I2/UFRGS 01B6189-6-3) 

25 FL0560-L7/UFRGS 087212-1 57 FL04103-L7UPF97H300-2-12(UPF90H400/UFRGS16) 

26 FL0560-L7/UFRGS 087212-1 58 FL04103-L7UPF97H300-2-12(UPF90H400/UFRGS16) 

27 UPF98H2000-4/FL03254-L1 59 
FL03129-Ab7/FL0912F1(FL04103-Ab4 /UFRGS 087129-
1) 

28 UPF98H2000-4/FL03254-L1 60 
FL03129-Ab7/FL0912F1(FL04103-Ab4 /UFRGS 087129-

1) 

29 UPF98H2000-4/FL03254-L1 61 
FL03129-Ab7/FL0912F1(FL04103-Ab4 /UFRGS 087129-
1) 

30 FL03211-L1/FL04187-L2 62 
FL03129-Ab7/FL0912F1(FL04103-Ab4 /UFRGS 087129-

1) 

31 FL03211-L1/FL04187-L2 63 
FL03183-L4(TAMO 405/Bw1000)/FL0547-Ab9(UFRGS 

Guapa /LA0001BSBS-5-S1) 

32 FL03211-L1/FL04187-L2 64 
FL03183-L4(TAMO 405/Bw1000)/FL0547-Ab9(UFRGS 
Guapa /LA0001BSBS-5-S1) 

G.N.: Genotip Numarası        
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Tablo 2. Eskişehir ili aylık ortalama yağış ve sıcaklık verileri 

Aylar 

Yağış (mm)      Sıcaklık (°C) 

2017-2018 UYO 2017-2018 UYO 

Eylül 0.5 14.5 19.6 16.5 

Ekim 48.4 27.2 10.7 11.5 

Kasım 28.6 29.3 5.5 6.7 

Aralık 41.8 45.1 3.9 0.7 

Ocak 28.8 38.4 1.6 -0.5 

Şubat 41.6 32.3 5.8 2.5 

Mart 41.1 33.6 9.3 3.6 

Nisan 9.5 35.1 13.8 8.9 

Mayıs 92.5 44.9 16.7 13.3 

Haziran 73.8 30.5 19.9 18.6 

Temmuz 59.9 13.8 22.2 20.8 

Ağustos 11.6 7.8 23.0 19.9 

Toplam 478.1 353 12.7 10.2 

UYO: Uzun Yıllar Ortalaması (2009- 2019 yılları arası)   

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA  

 

3.1. Tane verimi: Islah programlarında seleksiyonda tane verim parametresinin etkisi oldukça 

önemlidir. Bu çalışmanın en önemli hedeflerinden birisi birim alandan standartlardan daha 

yüksek tane verim elde edilebilen hatların bir üst kademeye seçilmesidir. Yapılan varyans 

analizinde genotipler arasında farklılıklar (p<0.01) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu 

sonuçla paralel sonuçlara birçok araştırmacı tarafından ulaşıldığı bildirilmiştir (Maral, 2009; 

Sarı ve ark. 2012; Kahraman ve ark. 2019; Sönmez, 2019). Deneme ortalamasının 3.35 t ha-1 

olarak tespit edildiği denemede en yüksek tane verim 36 no lu hattan 5.19 ton ha-1 elde 

edilirken, en düşük tane verim Sebat çeşidinden 1.62 ton ha-1 ile elde edilmiştir. Standartların 

tane verim ortalaması 2.73 ton ha-1 olarak gerçekleşirken, üst kademeye seçilen hatlar 

ortalamasının 3.30 ton ha-1 olarak gerçekleştiği görülmüştür (Tablo 3). Denemede elde edilen 

bu sonuçlar hatların bölgeye adapte olduğunu ve yüksek tane verim potansiyeli taşıdıklarını 

göstermektedir. Ayrıca Nisan ayında yaşanan kuraklık stresinin tane verim değerlerine bir 

miktar olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu sonuçlara uyumlu olarak Maral (2009) 

tarafından da ilkbaharda yaşanan kuraklık stresinin tane verimi olumsuz etkilediği 

bildirilmiştir. Kahraman ve ark. (2019) yaptıkları çalışmada Edirne de 681.3 t ha-1 ‘a 

Kırklareli ‘nde ise ortalama tane verim’de 7.35 ton ha-1 ‘a ulaştıklarını bildirmişlerdir. Yulafta 

tane verim değerlerinin biyotik ve abiyotik birçok faktörün etkilediği, genotip ve çevreye göre 

değişebildiği bilinmektedir. 

 

3.2. Bin tane ağırlığı: Özellikle insan gıdası olarak kullanılacak yulaf tane ürünlerinde önemli 

kalite kriterleri arasında olduğu ve en az 26 g olmasının gerektiği bildirilmiştir (Kahraman ve 

ark. 2012). Bin tane ağırlığı yıla, iklim ve toprak özelliklerine, genotipe ve uygulanan 

yetiştirme tekniklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu araştırmada genotipler arasında 

farklılıklar (p<0.01) seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Yapılan birçok çalışmada da bu 

araştırma ile uyumlu sonuçların bulunduğu bildirilmiştir (Sarı ve İmamoğlu, 2011; Kahraman 

ve ark. 2012; Naneli ve Sakin, 2017; Şahin, 2017). Denemede en yüksek bin tane ağırlığı 34.1 

g ile 23 no lu hattan alınırken en düşük bin tane ağırlığı 23.6 g ile 28 no lu hattan alınmıştır. 

Denemede ortalama bin tane ağırlığı 29.0 g olduğu görülmüştür. Bu denemeden elde edilen 
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sonuçlar aynı lokasyonda Sönmez (2019) ve Konya lokasyonunda Şahin ve ark. (2017) 

tarafından bulunan sonuçlar ile uyumludur. Kahraman ve ark. (2019) bin tane ağırlığını 

Kırklareli ‘nde 31.9 g bulurken, Edirne de 32.4 g olarak bulmuştur. Naneli ve Sakin (2017) 

ise yaptıkları araştırmada bin tane ağırlığını Tokatta 34.1 g, Samsunda 36.1 g ile bu 

çalışmadan daha yüksek bulduklarını belirtmişlerdir.  Bu sonuçlar bin tane ağırlığının genotip 

ile çevreye göre değişiklikler gösterebileceğini açıklamaktadır.    

 

3.3. Bitki boyu: Son yıllarda çeşitlerin tane verimini artırmak ve hasadı kolaylaştırmak amacıyla 

yatmaya dayanıklılıklarının artırılması için daha kısa boylu çeşitlerin ıslahı üzerinde 

çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir (Sarı, 2012). Redaelli ve ark.( 2008) ise modern yulafların 

bitki boyunun daha kısa olduğu ve yatmaya daha dayanıklı olduklarını bildirmişlerdir. Bu 

çalışmada bitki boyu için yapılan varyans analizinde genotipler arası farklılıklar (p<0.01) 

seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda da bu araştırmayla uyumlu 

şekilde genotipler arası farklılıkların önemli olduğu bildirilmiştir (Sarı ve İmamoğlu, 2011; 

Kahraman ve ark., 2017). Deneme ortalamasının 103.2 cm olduğu bu çalışmada en uzun 

boylu genotip 128.5 cm ile 23 no lu hat olurken,  en kısa boylu genotip ise 87.4 cm ile 50 no 

lu hat olmuştur (Tablo 3). Seçilen genotiplerin boy ortalaması 106.1 cm olup çoğunlukla orta 

ve orta uzun boylu genotipler bir üst kademeye seçilmiştir. Sönmez (2019) tarafından aynı 

lokasyonda yapılan çalışma da benzer şekilde deneme ortalamasının 104.4 cm olarak 

bulunduğu bildirilmiştir.  Erken ilkbaharda alınan yağış miktarı bitki boyunun belirlenmesine 

etkisi büyüktür (Hışır, 2009). Denemenin aldığı yıllık toplam yağış uzun yıllar ortalamasının 

üzerinde olsa da, Nisan ayında yaşanan kuraklık stresinin bitki boyunu olumsuz etkilediği 

düşünülmektedir  (Tablo 2). Bazı araştırmacılar yaptıkları çalışmalarında benzer sonuçlara 

ulaşmışlardır (Maral, 2009; Sönmez, 2019). Trakya da yapılan bir araştırmada bitki boyu 

değerleri 110.8 ile 177.5 cm arasında bulunmuştur (Kahraman ve ark., 2017). Bitki boyu 

değerlerinin genotip, yağış rejimi, toprak verimliliği ve agronomik uygulamalar dolayısıyla 

değişebildiği bilinmektedir. 

 

3.4. Yatma değeri: Yatma, ürünün verim ve kalitesini olumsuz etkileyen parametrelerden 

biridir ve son yıllarda üzerinde önemle durulmaktadır (Sarı, 2012). Yapılan varyans 

analizinde yatma değeri için genotipler arası farklılıklar (p<0.01) seviyesinde anlamlı 

bulunmuştur. Bu çalışmada deneme ortalaması % 26.5 olarak gerçekleşirken, en çok yatma 

görülen genotip % 91.4 ile 23 no lu hat olurken,  en az yatma oranına ise  % 2.9 ile 9 no lu 

genotipin sahip olduğu tespit edilmiştir. (Tablo 3). Bu çalışmada seçilen hatların yatma değeri 

ortalaması % 35.0 gibi ortalamanın üzerinde görülse de bu durum yeşil ot verimi yüksek 

olabilecek uzun boylu bazı genotiplerin seçilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Kahraman ve 

ark. (2012) tarafından yapılan çalışmada yatma değerinin bu çalışmaya paralel olarak 2 ile 9 

arasında (1 - 9 skalasına göre)  bulunduğu bildirilmiştir. Sarı ve İmamoğlu (2011) ise İzmir de 

yaptıkları çalışmada yatma değerinin 1 ile 7 arasında (0-9 skalasına göre) bulunduğunu rapor 

etmişlerdir. Buestmayr ve ark. (2007) yatmanın genotip etkisiyle oluşan ve bitki boyu ile 

arasında olumlu korelasyon bulunan bir özellik olduğunu belirtmişlerdir.  

 

3.5. Salkım çıkarma süresi: Erkencilik Orta Anadolu Bölgesi tahıl tarımında, muhtemel geç dönem 

kuraklığından kaçınarak verim yükseltme yollarından biridir (Sönmez, 2019). Özellikle yeşil 

yem amacıyla yetiştirilen yulaflarda hızlı büyüme ve erken gelişme önemlidir. Bu çalışmada 

salkım çıkarma süresi için genotipler arası farklılıklar p<0.01 seviyesinde anlamlı 

bulunmuştur. Ortalama salkım çıkarma süresinin 131.6 gün olarak belirlendiği denemede en 

erken salkım çıkartan genotip 117.6 gün ile hat50 olurken, en geç salkım çıkartan 145.7 gün 

ile hat64 olduğu görülmüştür (Tablo 3). Çalışmada üst kademeye seçilen hatların 

ortalamasının 134.0 gün olduğu görülmüştür. Dumlupınar ve ark. (2016) tarafından yapılan 
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çalışmada salkım çıkarma süresi için genotipler arası farklılıkların bu çalışma ile uyumlu 

olarak önemli bulunduğu ve ekimden itibaren 173 ile 185 gün arasında değerler elde edildiği 

bildirilmiştir. Salkım çıkarma süresi genotipik bir özellik olmasıyla birlikte yağış ve sıcaklık 

rejiminden yüksek oranda etkilenmektedir. Bu sezonda görülen Nisan ayında yaşanan 

kuraklık stresinin yulaf genotiplerinde salkım çıkarma süresini kısalttığı düşünülmektedir 

(Tablo 2). 

 

3.6. Tane dolum süresi: Tane dolum süresinin yulafta tane verimin belirlenmesine etkisinin yüksek 

olduğu Güngör ve ark. (2017) tarafından bildirilmiştir. Tane dolum süresi için genotipler arası 

farklılıklar (p<0.01) seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Birçok araştırmacı bu çalışmayla 

uyumlu olarak tane dolum süresinde genotipler arası farklılıkların önemli olduğunu 

bildirmişlerdir (Dumlupınar ve ark., 2016; Kahraman ve ark., 2017; Ercan, 2018). Deneme 

ortalaması 31.5 gün olarak gerçekleşen bu araştırmada en uzun tane dolum süresi 36.5 gün ile 

hat12 sahip olurken, en kısa tane dolum süresi 24.8 gün ile hat50 ‘sahip olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 3). Deneme ortalamasının 31.5 gün olarak belirlendiği bu çalışmada seçilen hatların 

ortalama tane dolum süresi 32.8 gün olmuştur. Bu da tane dolum süresi ortalamanın üzerinde 

genotiplerin daha çok seçildiğini göstermektedir. Birçok araştırmacı bu çalışmaya paralel 

olarak genotipler arası farklılıkları önemli bulmuştur (Ercan, 2018; Dumlupınar ve ark., 

2016). Dumlupınar ve ark. (2016) tane dolum süresini 20 ile 37 gün arasında bulurken, Ercan 

(2018) bu süreyi 23 ile 37 gün arasında bulduğunu beyan etmiştir. Tane dolum süresi 

genotipik bir özellik olmasıyla birlikte sıcaklık ve yağış çevreden de etkilenmektedir. 

Hellewell ve ark. (1996) ‘na göre tane dolum süresi genotip özellikleri yanında gündüz ve 

gece sıcaklılarıyla da ilgilidir. Aydın ve Öztürk (2016) tarafından yapılan çalışmada buğday 

bitkisinde tane dolum süresi ile tane verim arasında olumlu korelasyon olduğu belirtilmiştir.  

  

3.7. Olgunlaşma süresi: Parselde genotiplerin fizyolojik olarak sararıp hasada hazır hale geldiği 

gün sayısı 1 ocak tarihinden itibaren sayılarak elde edilir. Orta Anadolu koşullarında geç 

kuraklık tahıllarda ciddi oranda verim ve kalite kaybına sebep olduğu için genotiplerin orta 

erkenci olması talep edilmektedir. Bu çalışmada genotipler arası farklılıklar (p<0.01) 

seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu durum birçok araştırmacı tarafından teyit edilmiştir 

(Hışır, 2009; Kahraman ve ark., 2017; Sönmez, 2019). Deneme ortalamasının 163.1 gün 

olduğu araştırmada en geç olgunlaşan genotip 180.7 gün ile hat64 olurken, hat50 142.5 gün 

ile en erken olgunlaşan genotip olmuştur (Tablo 3). Denemede yapılan seleksiyonda seçilen 

genotiplerin olgunlaşma süresi ortalama 157.7 gün ile deneme ortalamasının altında 

belirlenmiştir. Bu durumda seçilen genotiplerin çoğunun orta erkenci olduğu söylenebilir. 

Aynı lokasyonda ve yılda Sönmez (2019) tarafından yapılan bir çalışmada ortalama 

olgunlaşma süresi 179.1 gün ile bu çalışmadan 16 gün yüksek bulunmuş olup elde edilen 

olgunlaşma süresi değerlerinin 169 ile 187 gün arasında olduğu bildirilmiştir. Bu durum 

olgunlaşma süresinin ağırlıklı olarak genotipik bir özellik olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kahramanmaraş ‘ta Hışır (2009) tarafından yapılan çalışmada, olgunlaşma süresi ortalama 

195 ile 199 gün arasında bulunmuştur. Dumlupınar (2010) tarafından yapılan çalışmada 

genotiplerin olgunlaşmaları için ihtiyaç duydukları toplam sıcaklık miktarının birbirlerinden 

farklı olduğu bildirilmiştir.  

  

4. SONUÇ 

 

Bu araştırmada sonuç olarak yüksek tane verimi ve bin tane ağırlığı olan, tane dolum süresi 

uzun, salkım çıkarma ve olgunlaşma süresi orta, orta uzun boylu ve yatmaya dayanıklı hatlar 

bir üst kademeye aktarılmıştır. Bu genotipler 7, 12, 16, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 

39, 43, 60 ve 62 no lu hatlardır. Bu hatlar bir üst kademeye aktarılarak önümüzdeki yıllarda 
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denenmelerine devam edilecek ve yukarıda bahsedilen özellikleri taşıdıkları görülenlerden 

gereksinim duyulan yeni çeşitlerin geliştirilmesi beklenmektedir.   
 

Tablo 3. Araştırmada ortalama değerler ve ortalamaların karşılaştırılması, AÖF ve DK değerleri 

Genotip No T.Verim (t ha-1) Bin T. A. (g) B. Boyu (cm) Yatma D. (%) S ÇS (gün) T DS (gün)   OS (gün) 

Checota 2.59 r-w 30.9 c-j 112.6 d-h 85.4 138.7 c 36.2 abc 174.9 B 

Kahraman 3.13 i-s 33.2 ab 95.0 v-\ 10.1 122.6 A 34.2 d-g 156.8 z[\ 

Kırklar 2.75 p-w 32.6 a-d 89.9 \-_ 11.3 122.8 A 34.9 c-f 157.7 Xyz 

Yeniçeri 3.57 e-m 24.9 ]^_ 92.2 y-_ 14.8 126.5 ^_ 33.7 e-i 160.2 s-w 

Sebat 1.62 x 26.5 u-^ 106.5 i-m 7.7 135.4 ij 33.4 g-l 168.7 Def 

6 3.36 g-q 28.8 j-t 128.4 a 66.7 137.5 c-f 33.9 e-i 171.4 C 

7 3.81 d-h 30.7 c-k 114.8 b-f 14.5 143.0 b 33.9 e-i 176.9 B 

8 2.23 vwx 30.9 c-j 104.2 j-p 7.6 123.3 A 31.0 p-x 154.2 ]^_ 

9 2.65 r-w 26.9 r-] 90.5 [-_ 2.9 128.9 x-\ 33.5 g-k 162.3 n-s 

10 3.23 h-r 28.4 l-w 97.7 r-x 8.4 132.9 l-p 32.2 k-q 165.1 i-m 

11 3.38 g-p 26.9 r-] 95.7 u-[ 11.8 133.1 lmn 32.1 l-r 165.2 i-l 

12 3.92 d-g 29.6 h-p 89.8 \-_ 8.3 127.9 z-] 36.4 a 164.3 j-p 

13 3.64 e-k 27.0 r-] 91.0 z-_ 15.1 133.0 l-o 33.8 e-i 166.8 f-i 

14 3.15 i-s 26.9 r-] 97.0 s-y 6.8 132.1 n-r 36.3 ab 168.3 Efg 

15 2.76 o-w 26.5 v-^ 99.7 o-w 5.7 129.1 x-[ 32.8 h-n 161.9 q-u 

16 3.93 d-g 26.0 x-^ 93.7 x-^ 7.4 136.3 e-i 32.0 l-s 168.2 Efg 

17 2.55 s-w 28.9 i-s 116.1 b-e 10.4 127.0 ]^ 28.0 ]-A 155.0 \]^ 

18 3.33 g-q 32.1 a-f 94.2 w-] 26.0 129.3 wxy 30.5 t-z 159.8 u-x 

19 2.91 l-u 28.7 j-u 97.1 s-y 12.1 130.2 u-y 33.2 g-l 163.4 l-r 

20 3.93 d-g 33.9 a 108.3 h-k 43.4 129.7 v-y 34.0 e-h 163.8 l-q 

21 2.94 l-u 28.5 l-v 107.8 h-l 8.8 127.4 ]^ 29.9 w-\ 157.3 yz[ 

22 4.59 abc 26.2 w-^ 101.3 m-t 35.6 133.7 klm 32.3 j-p 166.0 h-k 

23 2.34 uvw 34.1 a 128.5 a 91.4 136.6 e-h 31.5 n-v 168.1 Efg 

24 2.61 r-w 25.5 z-_ 119.4 b 50.8 127.0 ]^ 29.2 z-] 156.2 z-] 

25 3.00 j-t 28.8 j-t 117.8 bcd 78.9 136.8 e-h 31.7 m-t 168.5 Efg 

26 3.43 g-n 27.7 o-z 115.5 b-e 71.2 137.6 cde 33.6 f-j 171.2 C 

27 1.63 x 24.8 ]^_ 108.4 g-k 12.1 125.0 ` 28.9 [-_ 153.9 ^_ 

28 2.20 wx 23.6 _ 99.8 o-v 11.5 127.6 \]^ 27.6 _-B 155.2 [-^ 

29 3.92 d-g 28.1 n-x 113.8 c-g 41.1 133.8 kl 30.6 s-y 164.4 j-n 

30 4.65 abc 25.4 [-_ 116.2 b-e 30.2 138.3 cd 32.5 i-o 170.8 Cd 

31 4.32 bcd 24.4 ^_ 103.5 k-q 50.3 137.5 c-g 33.1 g-l 170.6 Cd 

32 4.18 cde 27.5 p-[ 106.2 i-m 13.2 136.9 e-h 31.0 p-x 167.8 e-h 

33 3.63 e-k 28.4 l-v 89.8 \-_ 12.7 136.1 hij 30.3 u-[ 166.3 g-j 

34 2.99 k-u 29.7 h-p 87.8 _ 14.3 132.2 n-r 30.8 q-x 163.0 m-r 

35 2.96 l-u 30.5 d-l 89.2 ]^_ 10.4 136.4 e-i 29.1 z-] 165.5 i-l 

36 5.19 a 30.2 f-n 102.3 l-s 49.2 131.6 p-t 32.8 h-n 164.4 j-o 

37 4.90 ab 29.1 i-r 100.6 n-u 20.2 131.0 r-v 35.0 b-f 165.9 h-k 

38 5.18 a 29.8 g-o 106.5 i-m 20.8 129.4 wxy 29.8 x-\ 159.1 v-y 

39 3.94 d-g 28.5 l-v 118.2 bc 20.7 136.1 g-j 33.8 e-i 169.9 cde 

40 3.57 e-m 27.2 q-\ 117.8 bcd 29.7 137.0 d-h 31.2 o-w 168.2 efg 

41 3.55 e-m 26.7 t-] 98.3 q-x 7.6 134.8 jk 29.3 y-] 164.1 k-p 

42 3.41 g-o 29.7 h-p 109.2 g-j 6.6 133.8 kl 30.2 u-[ 164.0 k-q 

43 3.84 d-h 31.4 b-h 99.1 p-x 12.3 125.4 _` 32.8 h-n 158.2 w-z 

44 2.40 t-w 28.1 n-x 107.0 i-l 3.8 130.6 s-w 30.7 r-x 161.3 r-v 

45 3.49 f-n 30.3 e-m 99.3 o-w 14.8 131.3 q-u 30.9 p-x 162.2 p-t 

46 3.35 g-q 32.7 abc 96.6 t-z 8.8 127.5 ]^ 27.7 ^-B 155.1 [-^ 

47 3.05 j-s 32.3 a-f 96.0 t-[ 7.6 125.2 _` 27.3 `AB 152.4 _ 

48 3.41 g-o 30.3 e-m 99.2 p-w 6.9 125.6 _` 31.6 m-u 157.1 yz[ 

49 3.33 g-q 28.3 l-w 88.2 _ 8.9 129.2 xyz 29.0 [-_ 158.2 w-z 

50 3.14 i-s 28.9 i-t 87.4 _ 10.9 117.6 B 24.9 C 142.5 A 

51 2.86 n-v 32.3 a-f 88.3 ^_ 9.1 132.3 n-r 29.9 w-\ 162.2 o-t 

52 3.36 g-q 32.7 abc 89.4 ]^_ 15.1 133.1 lmn 29.3 y-] 162.4 n-r 

53 3.32 g-q 32.3 a-f 108.0 h-k 12.0 130.2 t-y 33.6 f-j 163.9 k-q 

54 3.11 i-s 32.4 a-e 111.3 e-i 47.6 132.4 m-q 32.7 h-n 165.1 i-m 

55 2.97 l-u 32.0 a-f 103.1 k-r 10.1 131.3 q-u 30.2 u-[ 161.5 r-u 

56 2.18 wx 30.0 f-n 96.9 s-y 9.4 129.4 wxy 27.0 AB 156.4 z[\ 

57 2.71 q-w 27.9 o-y 98.5 q-x 8.2 123.4 A 26.4 B 149.8 ` 

58 3.54 e-m 30.3 e-m 102.2 l-s 10.7 126.5 ^_ 30.2 u-[ 156.7 z[\ 

59 3.48 f-n 28.3 m-w 103.0 k-r 28.9 127.8 [-^ 28.6 \-` 156.4 z-] 

60 4.10 c-f 25.3 \-_ 109.7 f-j 83.7 131.7 q-s 33.0 g-m 164.6 j-m 

61 3.69 d-i 28.6 k-v 105.8 i-n 72.4 130.3 t-x 29.8 x-\ 160.1 t-w 

62 4.18 cde 25.8 y-^ 104.8 j-o 72.2 137.4 c-h 31.4 n-v 168.8 def 

63 3.57 e-m 31.1 b-i 125.9 a 89.4 143.8 b 35.7 a-d 179.4 a 

64 3.56 e-m 29.3 h-q 117.0 bcd 91.0 145.7 a 35.0 b-e 180.7 a 

Deneme Ort. 3.35   28.99   103.3   26.5 131.6   31.5   163.1   
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Seçilenler Ort. 4.24 

 

28.21 

 

106.1 

 

31.4 127.4 

 

30.3 

 

157.7 

 AÖF (0.05) 0.65   5.52   5.45     1.33   1.37   2.16   

DK (%) 11.06   4.34   3.06   

 

0.58   2.53   0.75   

 T.Verim: Tane Verim; Bin T.A.: Bin  tane ağırlığı; B.Boyu: Bitki boyu ; Yatma D.: Yatma değeri; Sal.GS: Salkım Çıkarma süresi;  

 TDS: Tane dolum süresi; OS: Olgunlaşma süresi; Ort.: Ortalaması; AÖF: Asgari önemli fark; DK: Değişim katsayısı  
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ÖZET 

Omurgalı ve omurgasız hayvanlar beslenme ve hastalıkta önemli rol oynayan yoğun 

prokaryot popülasyonlarına sahiptir. Memelilerde ve kuşlarda prokaryotlar cilt üzerinde ve 

gastrointestinal sistem içinde bol miktarda bulunmaktadır. Gastrointestinal sistem içerisindeki 

prokaryotların çoğunu kolon, sekum, veya rumendeki anaerobik bakteriler oluşturmaktadır. 

İnsan mikrobiyotası vücudumuzun epitel bariyerlerinde yaşayan bakteri ve diğer 

mikroorganizmaların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. İnsanlarda mikrobiyota oluşumu 

doğumdan sonra ilk 2-3 yıl boyunca stabilize olan bifidobakterilerin hakim olduğu dinamik 

bir ekosistem olarak başlamaktadır. 

Kolon insan bağırsağının en fazla sayıda mikroorganizmayı barındıran kısmıdır ve yetişkin 

bir insan bağırsağındaki mikroorganizmaların toplam ağırlığı, insan beyniyle yaklaşık olarak 

aynı ağırlıktadır. Enterik sinir sisteminin 100 milyondan fazla nöron içermesi ve merkezi sinir 

sisteminden bağımsız işlev görebilmesi onun ikinci beyin olarak adlandırılmasına da neden 

olmuştur. 

Bağırsak mikrobiyotası konakçılara paralel olarak gelişen ve konakçının fizyolojik ortamına 

bağlı karmaşık bir ekosistemi temsil etmektedir. Genel olarak doğum sırasında, emzirme ve 

temasla mikroorganizmalara maruz kaldığımız kabul edilmektedir. Normal doğum sırasında 

fetüs maternal vajinal ve gastrointestinal yollardaki bakteri suşlarıyla kaplanmakta ve bunları 

yutmaktadır.  

Bağırsak mikrobiyotasındaki kısa zincirli yağ asitleri konsantrasyonunun metabolik 

hastalıklar ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Obez farelerin, normal farelere göre daha yüksek 

SCFA konsantrasyonlarına sahip olduğu ve bağırsak mikrobiyotalarının, kısa zincirli yağ 

asitlerini üretmek için sindirilemeyen diyet karbonhidratları kullanan enzimleri kodlayan 

genler bakımından zengin olduğu gösterilmiştir. Potansiyel fırsatçı patojenlerin sıkça 

obeziteyle ilişkili olduğu ve birkaç bakteri suşunun obezite için belirteç olabileceği öne 

sürülmüştür. 

Obezitede olduğu gibi Firmicutes ve Bacteroidetes taksonomik grupları arasındaki 

dengesizlik, üretilen kısa zincirli yağ asitlerinin türünü de önemli ölçüde etkilemektedir. 

Asetat üretimindeki artış ve butirat konsantrasyonlarındaki azalmanın, insülin direnci 

derecesinde yükselmeye bağlı metabolik düzensizliklere neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: mikrobiyota, metabolik bozukluklar, obezite, diyabet 
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ABSTRACT 

Vertebrate and invertebrate animals have dense prokaryotic populations that play an 

important role in nutrition and disease. In mammals and birds, prokaryotes are abundant on 

the skin and in the gastrointestinal tract. Most of the prokaryotes in the gastrointestinal tract 

are colon, secum, or anaerobic bacteria in the rumen. Human microbiota is formed by the 

combination of bacteria and other microorganisms living in our body's epithelial barriers. 

Microbiota formation in humans begins as a dynamic ecosystem dominated by bifidobacteria 

that stabilize for the first 2-3 years after birth.  

The colon is the part of the human intestine that contains the largest number of 

microorganisms, and the total weight of the microorganisms in an adult human intestine is 

approximately the same weight as the human brain. The enteric nervous system containing 

more than 100 million neurons and its ability to function independently from the central 

nervous system also caused it to be called the second brain. 

Intestinal microbiota represents a complex ecosystem that develops in parallel with the hosts 

and depends on the physiological environment of the host. It is generally accepted that we are 

exposed to microorganisms during labor, breastfeeding and contact. During normal delivery, 

the fetus is covered with bacterial strains in the maternal vaginal and gastrointestinal tract and 

swallows them.  

It has been reported that the concentration of short chain fatty acids in the intestinal 

microbiota is associated with metabolic diseases. Obese mice have been shown to have higher 

SCFA concentrations than normal mice, and intestinal microbiota are rich in genes that 

encode enzymes that use undigested dietary carbohydrates to produce short-chain fatty acids. 

It has been suggested that potential opportunistic pathogens are frequently associated with 

obesity and that several bacterial strains may be predictors of obesity. 

As with obesity, the imbalance between the Firmicutes and Bacteroidetes taxonomic groups 

significantly affects the type of SCFAs produced. The increase in acetate production and the 

decrease in butyrate concentrations cause metabolic disorders due to an increase in insulin 

resistance. 

Keywords: Microbiota, Metabolic Diseases, Obesity, Diabetes 

 

1. GİRİŞ 

Mikrobiyom kavramı ilk olarak Joshua Lederberg tarafından “kelimenin tam anlamıyla vücut 

alanımızı paylaşan ortak, simbiyotik ve patojenik mikroorganizmaların ekolojik topluluğu” 

olarak tanımlanmıştır (Lederberg ve McCray 2001, Peterson ve ark 2009). İnsan 

mikrobiyotası vücudumuzun epitel bariyerlerinde yaşayan bakteri ve diğer 

mikroorganizmaların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. İnsanlarda mikrobiyota doğumdan 

sonra ilk 2-3 yıl boyunca stabilize olan bifidobakterilerin hakim olduğu dinamik bir ekosistem 

olarak başlamaktadır. Mikrobiyal kompozisyonun çeşitliliği ve zenginliği yaşam boyunca 

artmaya devam etmektedir (Ottman ve ark 2012).  

Mikrobiyota bileşimini konakçı genetiği, doğum şekli, bireyin yaşama tarzı, hastalıkların 

görülme sıklığı, antibiyotik kullanımı ve stres gibi çeşitli faktörler belirlemektedir. 

Mikrobiyota fizyolojik fonksiyonları özellikle metabolizmayı, nörolojik ve bilişsel 

fonksiyonları, hematopoezi, enflamasyonu ve bağışıklığı da etkilemektedir (Costello ve ark 

2012, Foster ve Neufeld 2013, Roy ve Trinchieri 2017). 
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Bağırsak mikrobiyotasının birçok konakçı hastalığı ile ilişkisi olduğu çok sayıda çalışma ile 

doğrulanmıştır (Sharkey ve ark 2018). Bağırsak mikrobiyotası faydalı bakteriler, fırsatçı 

patojen bakteriler ve patojen bakteriler olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Faydalı bakteriler 

bağırsak homeostazı ve immün düzenlemenin korunmasında rol oynayan bağırsak 

kanalındaki baskın bakterilerdir. Zararlı bakterilerin sayısı arttığında ise faydalı bakterilerde 

dengesizliğe yol açarak hastalığa neden olmaktadır (Cani ve Everard 2016, Wang ve ark 

2018). 

 

2.MİKROBİYOTA VE OBEZİTE  

Obezite, sağlığı olumsuz etkileyen anormal veya yoğun yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır 

(Organization 2000) ve mikroorganizmalar, epigenetik, artan anne yaşı, uyku eksikliği, 

endokrin yıkıcılar ve intrauterin etkilerle ilişkilendirilmiştir (McAllister ve ark 2009). Obez 

kişilerde bağırsak mikrobiyotası çeşitliliği, sağlıklı kişilere göre önemli ölçüde azalmıştır. 

Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri gibi probiyotikler azalırken, vücutta metabolik 

bozukluklara eşlik eden Clostridia ve Basil türlerinin hızlıca arttığı belirtilmiştir (Sen ve ark 

2017).  

Faydalı bakteriler vitamin, kısa zincirli yağ asidi (KZYA), aminoasid sentezi, safra asitlerinin 

biyotransformasyonu, immün sistemin modülasyonu, sindirilemeyen besinlerin 

fermantasyonu, , amonyak sentezi ve detoksifikasyon gibi biyolojik ve kimyasal süreçlerde 

rol alırlar (Yüksel Altuntaş ve Batman 2017). Bağırsak mikrobiyotasındaki KZYA 

konsantrasyonunun metabolik hastalıklar ve obeziteyle ilişkili olduğu belirtilmiştir. Obez 

farelerin, normal farelere göre daha yüksek KZYA konsantrasyonlarına sahip olduğu ve 

bağırsak mikrobiyotalarının, KZYA üretmek için sindirilemeyen diyet karbonhidratları 

kullanan enzimleri kodlayan genler bakımından zengin olduğu gösterilmiştir (Qin ve ark 

2018). Obez kişilerle yapılan bir çalışmada, kontrollere kıyasla KZYA’larının %20 oranda 

daha fazla olduğunun saptanması bağırsak mikrobiyotanın obezite etiyolojisinde en az diyet 

kadar önemli olduğunu düşündürmektedir (Schwiertz ve ark 2010). 

Deneysel hayvan modellerinde yapılan çalışmalarda; Germ Free (GF) bir anlamda 

bağırsakları steril olan farelerin vücuttaki yağ oranlarının geleneksel olan farelere göre çok 

daha düşük olduğu gösterilmiştir. Buna rağmen yüksek besin alımı söz konusu olan farelerin 

aynı zamanda metabolik hızlarının da düşük olduğu gösterilmiştir. Bu GF farelerin aynı 

zamanda diyet kaynaklı obeziteye karşı dirençli oldukları da gösterilmiştir (Backhed ve ark). 

Potansiyel fırsatçı patojenlerin sıkça obeziteyle ilişkili olduğu ve birkaç bakteri suşunun 

obezite için belirteç olabileceği öne sürülmüştür. Örneğin, Staphylococcus aereus’un fazla 

kilolu çocukların ve gebe kadınların bağırsaklarında daha bol olduğu gösterilmiştir (Collado 

ve ark 2008, Kalliomäki ve ark 2008). Gram negatif bakterilerin büyük bir kısmı patojen 

bakterilerdir. Bu patojenite bakterilerin hücre duvarındaki endotoksin özellikteki 

lipopolisakkarit (LPS) içeriğinden kaynaklanmaktadır. Obez ve tip 2 diyabeti olan olgularda 

yüksek yağlı beslenme sonucu plazmada LPS düzeyinin artması subklinik enflamasyona 

neden olmaktadır. Lipopolisakkarit, bir enflamasyon reseptörü olan Toll-like reseptör 4 

üzerinden insülin sinyal yolağını aktifleyerek insülin sekresyonunu baskılamakta ve pankreas-

duodenum homebox-1 (PDX-1) mRNA ekspresyonu azalarak insülin direnci oluşturmaktadır 

(Rodes ve ark 2013). 

Başarılı bir şekilde kilo kaybeden obez kişilerin bağırsak mikroflorasında Akkermansia 

Muciniphila bolluğunun arttığı bildirilmiştir. Bu bakteri, konakçının metabolizmasını 

geliştirebilmekte, obez hastalarda enflamasyonu azaltabilmekte ve insülin direnci üzerinde 

koruyucu bir etkiye sahip olabilmektedir (Louis ve ark 2016).  
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3.MİKROBİYOTA VE DİYABET  

Diyabet, insülin sekresyonu, aktivitesi veya insülin direncinden kaynaklanan kusurlar 

nedeniyle şekillenen, kronik yüksek kan şekeri seviyeleriyle seyreden bir metabolik 

bozukluktur (Association 2013).  Bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonunun değişmesinin 

diyabetin patojenik sürecinde rol oynayabileceği gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, RT-

PCR analizi, Faecalibacterium prausnitzii’nin fekal konsantrasyonunun tip 2 diyabetli 

hastalarda, normal gruba göre anlamlı derecede düşük olduğunu göstermiştir. Bu nedenle tip 2 

diyabetin, bağırsak florasının bileşimindeki değişikliklerle ilişkili olduğu sonucuna 

varılabileceği düşünülmektedir (Navab-Moghadam ve ark 2017). Obezitede olduğu gibi 

diyabet hastalarında da plazma LPS seviyeleri ile insülin seviyelerinin ilişkili olduğu, hatta tip 

2 diyabette LPS seviyelerinin çok daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Creely ve ark 2007). 

Tip 2 diyabetiklerde yapılan metagenomik çalışmalarda bütirat üreten Klostridiales 

bakterilerde azalma, Proteobakterilerde artış saptanmıştır. Bacteroidetes/Firmicutes ve 

Bacteroidetes-Prevotella / C. coccoides-E. rectalis oranları plazma glukoz düzeyleri ile 

anlamlı bağıntı göstermektedir (Nadal ve ark 2012).  

Tip 1 diyabet modeli ile yetiştirilen farelerin dışkılarında Lactobacillus türlerinin bulunması, 

muhtemel bağırsak mukozal proteininin modülasyonu ve oksidatif stres cevabı ile tip 1 

diyabet gelişimi arasında negatif korelasyonu göstermiştir (Valladares ve ark 2010). Tip 1 

diyabet modeli uygulanan farelerde yapılan başka bir çalışmada, cins düzeyinde, 

Bacteroidetes bolluğu Tip 1 diyabet vakalarında çok daha fazlayken, Prevotella türü 

kontrollerde çok daha fazla bulunmuştur. Ayrıca, laktik asit ve butirat üreten toplam bakteri 

sayısı kontrollerde daha fazla bulunmuştur (Brown ve ark 2011). 

 

4.MİKROBİYOTA VE ATEROSKLEROZ  

Bakteri ve bakteri ürünleri uzun yıllardır kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilmiş ve 

aterosklerotik plaklarda bakteri DNA’sı ile hücreleri saptanmıştır. Aterosklerotik plaktaki 

bakteriyel ürünlerin birçoğunun insan ağız ve bağırsak bakterileri ile aynı olduğunun 

gözlenmesi, bu bölgedeki bakterilerin aterosklerotik plak kaynağı olup kardiyovasküler 

hastalıklara neden olabileceklerini düşündürmüştür (Yüksel Altuntaş ve Batman 2017).  

Ateroskleroz etiyopatogenezinde etkenlerden biri protein ağırlıklı beslenmedir. Diyette 

bulunan kolin ve fosfotidilkolinin mikrobiyota tarafından metabolize olması sonucu 

trimetilamin (TMA) oluşmaktadır. Trimetilamin karaciğerde trimetilamin oksidaza (TMAO) 

dönüşür. Plazma TMAO seviyesindeki artış ile aterokleroz riskinin arttığı gösterilmiştir (Tang 

ve ark 2013). TMAO tormbositlerle etkileşerek hiperaktiviteye neden olmakta ve bu da 

tombüse eğilim yaratmaktadır. Yapılan çalışmalarda TMAO, pro-inflamatuar sitokinler 

ekspresyonu adezyon moleküllerinde artış ile vasküler inflamasyonu indüklediği 

gösterilmiştir (Seldin ve ark 2016). 

Kararsız aterom plağı olan hastaların (inme geçirmiş hastalar) dışkıları incelendiğinde 

mikrobiyom ekolojisinin değiştiği, Roseburia türünün azaldığı, proenflamatuvar 

peptidoglikan üreten mikrobiyomların arttığı, antienflamatuvar karoten üretiminin azaldığı 

gözlenmiştir (Karlsson ve ark 2012). 

 

5.MİKROBİYOTA VE HİPERLİPİDEMİ 

Birçok deneysel ve klinik çalışma, mikrobiyota komposizyonu ile hiperlipidemi arasında 

kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu ilişkinin olası mekanizmaları; mikrobiyota 
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disbiyozisi sonucu artan KZYA, safra asit konjugasyonunda dengesizlik ve LPS ile oluşan 

enflamasyonun kronik süreçte oluşturduğu hormonal ve metabolik etkilerdir (Yüksel Altuntaş 

ve Batman 2017). 

CONV-R ve GF farelerde yapılan bir çalışmada, bağırsak mikrobiyotasının enerji 

metabolizmasını arttırdığını ve konakçı lipit metabolizması, özellikle trigliseritler ve 

fosfatidilkolinler üzerinde sistemik etkileri olduğunu gösterilmiştir (Velagapudi ve ark 2010).  

Yapılan diğer bir çalışmada, antibiyotik uygulanan farelerde kontrollere göre 14 karaciğer 

geninin farklı eksprese edildiği bulunmuştur. Altta yatan mekanizmalar hala belirsiz olsa da, 

kısa zincirli yağ asitleri, safra asitleri ve LPS gibi sinyal moleküllerinin bağırsak 

mikrobiyotasını hepatik enerji metabolizması ile ilişkilendirmede önemli roller 

oynayabileceği belirtilmektedir (Jin ve ark 2016). 

6.SONUÇ 

Bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonu ve aktivitesi çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Bu 

faktörler arasında yaş, cinsiyet, genetik arka plan ve bağışıklık sistemi gibi spesifik konakçıya 

bağlı faktörler rol oynamaktadır. Diyette meydana gelen değişimlerin bağırsak 

mikrobiyotasının kompozisyonunu ve fonksiyonunu değiştirmesine benzer şekilde yaşam 

tarzı gibi çevresel faktörlerin de neden olduğu değişiklikler bağırsak homeostazını 

bozabilmektedir. Beslenme ilintili hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme 

kurallarından vazgeçmeden beslenmenin ve günlük olarak aktif hareket etmenin bu tür 

metabolik hastalıkların önlenmesinde büyük etkileri olabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde hızla gelişmekte olan biyoteknoloji alanındaki yenilikler sayesinde laboratuvar 

hayvanlarının kullanımı önem kazanmaktadır. Kanser hastalığı genetik temellere 

dayanmaktadır ve gerek ülkemizde gerekse de dünyada birçok insan gen aktarımı sonucu bir 

sonraki nesile sirayet eden hastalıkların fizyopatolojisini çözümlemek amacıyla transgenik 

hayvanlar üretilmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre 2018 yılında dünya genelinde 9.9 milyon kişinin ölüm 

nedeninin kanser olduğu açıklanmıştır. Her altı kişiden biri kanser nedeniyle hayatını 

kaybederken, bu kayıpların yüzde 70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunmaktadır. 

Türkiye’de 2030 yılında 22 milyon yeni vakanın ortaya çıkmasının beklendiği bildirilmiştir. 

Türkiye'de erkeklerde en çok akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda ise en çok meme kanserinin 

görüldüğü ve her 4 kadın kanser hastasından birine meme kanseri teşhis edildiği rapor 

edilmiştir. Türkiye’de kanser tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. 

Tümör hücrelerinin bölünmelerini önlemek amacıyla çeşitli deneysel hayvan modellerinde 

uygulamalar yapılmaktadır. İlaç yapımında kullanılması hedef alınan etken maddelerin bu 

laboratuvar hayvanlarındaki tatbiki gözlenerek etki sonuçları açısından istatistiksel anlamlılık 

düzeyleri saptanmaktadır. Gen terapisi gibi teknolojik girişimlerin artışa geçmesi ise bu 

çalışmaların yapılması ile mümkün olmaktadır. Öte yandan genetik temeli ortaya koyulan 

hastalıklara müdahale etmek hem ilaç uygulamalarında karşılaşılan ekonomik yükü azaltacak 

hem de bu maddelerin yan etkileri elimine edilecektir. Çeşitli etken maddelerin insanlardan 

önce bu modeller üzerinde kullanılması, ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek yan etkilerden 

korunmayı sağlamıştır.   

Bu derleme deney hayvanları ile oluşturulan transgenik çalışmalardan elde edilen bulgular 

hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca etik kuralların daraltmakta olduğu deneysel girişimler göz 

önüne alınacak olursa laboratuvar hayvanları ile yapılan araştırmaların, hedef alınan hastalığa 

özgü genetik modelli hayvanlarda uygulanması ve sonuçlarının ise meta analizi ile belirlenmesi 

açıklanmıştır.               

 

Anahtar Kelimeler: Transgenik laboratuvar hayvanı, biyoteknoloji, gen terapisi, kanser 

tedavisi, yan etki. 
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ABSTRACT 

The use of laboratory animals is gaining importance thanks to the innovations in the rapidly 

developing biotechnology field. Cancer disease is based on genetic bases and transgenic 

animals are produced in order to analyze the physiopathology of diseases that transmit to the 

next generation as a result of gene transfer in many people both in our country and in the world. 

According to the World Health Organization (WHO), it was announced that the cause of death 

was 9.9 million people worldwide in 2018. While one in six people die due to cancer, 70 percent 

of these losses are in low and middle income countries. Turkey in 2030, it was reported that 22 

million new cases expected emergence. Most lung and prostate cancer in men in Turkey, is seen 

in women of most breast cancers and breast cancer in one out of every four women has been 

reported to be diagnosed with cancer. cancer constitutes approximately 20 percent of all deaths 

in Turkey. 

In order to prevent the division of tumor cells, applications are made in various experimental 

animal models. The statistical significance levels are determined in terms of effect results by 

observing the application of active substances targeted for use in drug production in these 

laboratory animals. Increasing technological initiatives such as gene therapy is possible with 

these studies. On the other hand, interfering with diseases whose genetic basis is revealed will 

reduce the economic burden encountered in drug applications and the side effects of these 

substances will be eliminated. The use of various active substances on these models before 

humans provided protection from the side effects that may occur in the future. 

This review provides information about the findings from transgenic studies created with 

experimental animals. In addition, if the experimental interventions that the ethical rules are 

narrowing are taken into consideration, it is explained that the researches conducted with 

laboratory animals in animals with genetic model specific to the targeted disease and the results 

are determined by meta analysis. 

 

Keywords: Transgenic laboratory animal, biotechnology, gene therapy, cancer treatment, side 

effect 

 

1. GİRİŞ 

Kanser araştırmalarında farenin, fareler ve insanlar arasındaki tümör biyolojisinin nispeten 

benzer genomik ve fizyolojik özelliklerinden dolayı yararlı bir araç olduğu kanıtlanmıştır. 

Fareler, kanserde kritik özelliklere ve fonksiyonlara sahip olduğu bilinen insanlara benzer 

anatomik, hücresel ve moleküler özelliklere sahiptir. Ek olarak, fare genlerinin bir insan 

ortologu ile oranı % 80'dir ve böylece kanserin temel mekanizmalarını araştırmak için bir 

araştırma aracı olarak mükemmel deneysel olarak izlenebilir bir model sistemi sağlar (1). 

  

2. TRANSGENİK MODELLER 

2.1. FARE MODELİ   

Farelerde kanserin modellenmesinde çeşitli ilerlemeler kaydedilmiştir ve bu derlemede 

anlatılan yeni modeller artık insan kanserlerini uzaysal veya geçici olarak kontrol edilen 

mutasyonlarla modelleme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, bu modeller klinik ortamda tümör 

heterojenliğine ve hastalar arası değişkenliğe daha iyi uymaktadır (2). Geleneksel olarak, deri 

altından veya ortotopik olarak transplante edilen singenik ve ksenografed tümörleri olan 
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immünokompetan ve immün yetmezliği olan fareler kullanılmıştır. Bu modeller hala birçok 

farklı çalışma türü için yaygın olarak uygulanmaktadır ve aynı zamanda ekonomiktir (3). 

Ancak, 1980'lerin başında, yeni fare türleri genomlarında kanser araştırmalarında devrim 

yaratan genetik manipülasyonlar ortaya çıktı. 1974 yılında R. Jaenisch ve B. Mintz virüsleri 

kullanarak onkogenlerin ortaya çıktığı fare embriyolarında tümör geliştirdiler. Ortaya çıkan 

farelerde tümör gelişmemişse de, birçok farklı dokunun hücrelerinin genomuna entegre edilmiş 

viral DNA'yı tespit edebildiler. Bu fareler ilk transgenik fareler olarak kabul edilmektedir (4). 

Daha sonra 1980'lerde, baskın onkogenleri eksprese etmek için genetik olarak tasarlanmış ilk 

transgenik fare kanseri modelleri üretildi. Bir kanser modeli olarak “oncomice”, kanserin 

gelişimi için gerekli yatkınlıklar ve yeni terapötik yaklaşımların geliştirilmesi için öncü 

olmuştur. Daha sonra genomda daha kesin değişiklikler yapılarak araştırmalardaki ilerlemeler 

devam etmiştir. Knockout ve knock-in fareler birkaç araştırma makalesinde transgenik fareler 

terimi ile birlikte kullanıldı (5). İsimlendirme ile ilgili karışıklık nedeniyle, 2007 yılında Avrupa 

Laboratuvarı Hayvan Bilimi Dernekleri Federasyonu her iki isim kullanımını serbest bıraktı 

(6). 

Transgenik hayvanların üretimi ve adlandırılması için kılavuz oluşturuldu ve bu hayvanların 

deneylerde kullanımı ile ilgili temel ilkeler oluşturuldu. Bu kılavuzlarda transgenik hayvanlar, 

kendiliğinden, kimyasal olarak uyarılmış mutasyonları olan ve belirli geni hedefleyen DNA 

mutasyon olaylarını temsil eden grup olarak anlatılmıştır (7). Ulusal Kanser Enstitüsü, fare 

genomundan veya başka bir türün genomundan DNA'nın fare modeli genomunun her bir 

hücresine dahil edildiği modeller için transgenik hayvanlar terimini kullanıma sunmuştur (8, 

9). Ayrıca laboratuvar faresi için ana bilgi kaynağı olan fare genom veri tabanı (10), yukarıdaki 

tanıma benzer transgenik modellerin ailelerini temsil etmektedir. Bu derlemede, "transgenik" 

terimine uyan hayvanların belirli bir gen dizilimindeki manipülasyonlar sonucunda ilgili 

dokunun kanser modelini oluşturmak amacıyla araştırılmıştır.  

2.2. MEYVE SİNEĞİ MODELİ 

Son on yılda, meyve sineği olarak tanımlanan Drosophila melanogaster kanser çalışmaları için 

önemli bir model haline gelmiştir. Drosophila genomunda, insanlara kıyasla benzer kromozon 

yapısında olması büyük ölçekli genetik benzerlikler ile tümör gelişim süreçlerinin ve büyüme 

karakterizasyonunu belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, tümör oluşumunda yer alan Jak-Stat 

sinyal yolağı hakkında bildiklerimiz Drosophila'daki araştırmalarla güçlendirilmiştir. 

Drosophila genetik açıdan mutasyona uğradığında veya düzensizleştirildiğinde tümör 

oluşumuna neden olan veya bunlara katkıda bulunan birçok geni ortaya çıkarmaktadır. Genetik 

ve hücre biyolojisi teknikleri, tümör baskılayıcıların ve onkogenlerin etkilerinin hayvanın tüm 

yapısında incelenmesine olanak sağlamıştır. Sinek gelişimi sırasında belirli genler için mutant 

doku yamaları üretme kapasitesi, tümör gelişimindeki mikro çevrenin rolü üzerine araştırmaları 

kolaylaştırmıştır. Ayrıca hızlı üreme yeteneğine sahip olan bu hayvanların gelecek birkaç 

kuşağını kısa süreler içerisinde görme şansı yakalanabilir. Bu bağlamda gen aktarımı ile ortaya 

çıkan kanser hastalığının farklı doku gelişimleri hakkında fikir sahibi olunabilir ve buna yönelik 

tedavi seçenekleri geliştirilebilir (20).    

2.3. TAVŞAN MODELİ 

Anogenital ve oral mukozanın çeşitli enfeksiyonlarına neden olan HPV, tümör oluşumunu 

önemli ölçüde tetikleyen viral patojenlerdir. Bu enfeksiyonlar bu mukozal bölgelerde epitelyal 

kanserlere yol açabilir. Papillomavirüsler, klinik öncesi laboratuvar hayvan modellerinde 

doğrudan çalışılmaktadır ancak sınırlı sayıda hayvan modeli mevcuttur (11,12). Tavşan 

papillomavirüs modeli, papillomavirüs biyolojisi ve gizli viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere 

papillomavirüs biyolojisinin çeşitli yönlerini incelemek için yaygın olarak kullanılmıştır. 

Virüsler, lezyonlar oluşturan ve kendiliğinden kansere sebep olan tropik virüs olan tavşan 
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papilloma virüsü ve oral enfeksiyonları indükleyen bir mukoza-tropik virüsü olan tavşan oral 

papillomavirüsü içerir. Çok sayıda viral mutant genom transgenik tavşan hattı, viral 

enfeksiyona karşı terapötik bağışıklık tepkilerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Tavşanlar 

ayrıca tüberküloz, çiçek ve norovirüs enfeksiyonları da dahil olmak üzere insan bulaşıcı ve 

bulaşıcı olmayan hastalıkların anlaşılması için önemli ve güvenilir modeller olarak 

kullanılmıştır (13, 14). Bağışıklık sisteminin temel mekanizmalarında rol alan komponentlerin 

transgenik tavşan modellerinde çalışılıyor olması, kanser hastalığının mekanizmasında payı 

olan kansere karşı bağışıklık konusunun çözümlenmesine katkıda bulunabilir.    

2.4. DOMUZ MODELİ 

Domuz ve insanlar arasındaki anatomik, fizyolojik ve genetik benzerlikler yüksektir ve bu da 

hastalık modellemesinin insan hastalarda görülen kanserin gelişimini ve ilerlemesini daha iyi 

temsil edebileceğini düşündürmektedir. Domuz, organ sistemlerinde bu kadar yüksek benzerlik 

nedeniyle biyomedikal araştırmaların birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır (15, 16). 

Bu nedenlerden dolayı domuzlar, ateroskleroz, tromboz ve miyokard enfarktüsü modellerinin 

hastalarda bu sağlık koşullarını anlamak ve terapötik müdahaleleri geliştirmek için yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Domuz kardiyovasküler sistemin boyut ve anatomisindeki benzerlik, 

stentlerin tasarımına ve test edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, cilt, idrar ve sindirim 

sistemleri üzerinde yapılan kapsamlı çalışmalar insanlarla büyük benzerlikler göstermektedir. 

Domuzun insan kanseri araştırma modeli olarak son derece yararlı olabileceğini 

düşünülmektedir (17, 18). Domuzlardaki genetik varyasyon derecesi çok sayıda genetik olarak 

farklı domuz gen dizisi içermektedir. Ayrıca, etkinliği yüksek terapötik müdahalelerin 

domuzlardaki birçok genetik çözümlemede çalışılması gereken konu haline geçecektir. Bu 

sayede kullanılması hedeflenen ilaçların insan hastalarda güvenlik ve etkinliği daha doğru bir 

şekilde anlaşılmasına olanak sağlar. Domuz genomu tamamen sekanslanmıştır ve beklendiği 

gibi insan genomu ile önemli bir homolojiye sahiptir. Ayrıca, son zamanlarda hassas genetik 

teknolojiler domuzda tek bir jenerasyonda gen modifikasyonlarının, kompleks, çoklu gen 

değişikliklerinin yanı sıra kromozomal translokasyonların gelişimini destekleyebilir. 

Kanser, ABD' de ikinci önde gelen ölüm nedenidir. Bu hastalığın etiyolojisini ve biyolojisini 

anlamak ve yeni tedavileri geliştirmek için acil bir ihtiyaç vardır. Fareler ve insanlar arasındaki 

anatomik, fizyolojik ve genetik varyasyonlar, kemirgenlerde kanseri modelleyerek hastaların 

ihtiyaçlarını karşılama ihtimalini sınırlar. Bununla birlikte, herhangi bir yeni hayvan modelinin, 

kanser araştırmalarında yararlı olması için, birçok koşulda ve birçok laboratuvarda kabul 

edilmeli, tam olarak test edilmelidir (19). 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Son yıllarda kanser hastalığına ait genlerin tespitini sağlayarak hastalığı başlamadan bitirmek 

hedeflenmektedir. Karsinojenez mekanizmaları çeşitli hayvan modelleri ile çözümleyerek yeni 

tedavi yaklaşımları geliştirilmektedir. Bu çalışmalar kanser türlerinin duyarlılıklarını ortaya 

çıkarmaya yardımcı olacaktır. Yaşam ömrünün kısa olması ve sonraki nesillerini kısa süreler 

içerinde üretebildiğimiz deney hayvanlarında tümör oluşumlarının genetik temelinin 

anlaşılmasında önemlidir. Önümüzdeki yıllarda insanlarda gelişen tümör oluşumlarının 

transgenik hayvanlarda simüle edilmesi ile hastalığa özgü tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi 

artacaktır. Transgenik hayvanlar ile simüle edilen hastalık modellerinde daha etkili antikanser 

ilaçları geliştirilebilir ve kanserin patogenezinin aydınlatılması sağlanabilir. Gelecek meta 

analiz çalışmaları transgenik hayvanların hastalığa özgü tedavi seçeneklerini daha başarılı hale 

getirecektir. 
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ÖZET 

Çeşitli mikroorganizmaların sorumlu olduğu enfeksiyon hastalıklar gelişmekte olan ülkelerde 

ölümlerin ilk sebebidir. Enfeksiyonun fizyopatolojisinin çözümlenmesi ve uygun tedavi 

seçeneklerinin ortaya çıkarılması için laboratuvar hayvanlarıyla preklinik gözlemler sonucunda 

bulgular elde edilmektedir. Hastalığa uygun bir enfeksiyon modeli oluşturulduktan sonra 

teşhise yönelik atılacak adımlar hastalığın olası klinik vakalarında hızlı teşhisinin oluşmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu çalışmalarda oluşturulan çeşitli enfeksiyon modelleri uygun serolojik 

yöntemlerle incelenmektedir. Antikora bağlanmış enzimin aktivitesini araştırma testi (ELISA), 

hemaglutinasyon inhibisyon (HI) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinden uygun 

olanı seçilerek enfeksiyon hastalıkları araştırmalarında hastalıkla mücadelede veriler elde 

edilmektedir. Bu yöntemler sayesinde etkene yönelik hızlı ve etkili tedavi seçenekleri 

oluşmaktadır ve süreç görüntüleme yöntemleri ile takip edilmektedir.  

Laboratuvar hayvanlardaki olası hastalık ajanları uygun enfeksiyon modelleri oluşturularak 

moleküler yöntemlerle düzenli aralıklarla izlenmelidir. Bu amaçla, sıçan ve farelerde hastalığın 

seyrini araştırmak ve etkili ilaçların ortaya çıkarılması için bir dizi test yapılmaktadır. Bu 

yöntemlerin optimal doğruluğunu araştırmak için hayvanlardan doku örnekleri alınmaktadır. 

Ayrıca enfeksiyon hastalığına karşı gelişen antikor seviyeleri veya direk etken teşhisi 

yapılabilir. PCR ve ELISA metotları ile rutin hastalık taraması yaparak klinik yönden erken 

uyarı sistemi oluşturulabilir. Bu çalışma, enfeksiyon modeli oluşturulan laboratuvar 

hayvanlarında karşılaşılan hastalıklara karşı erken uyarı sistemi oluşturmak için moleküler 

testlerin nasıl uygulanması gerektiğini değerlendirmiştir. Bu amaçla elde edilecek veriler ile 

insan sağlığında kullanılması planlanan tedavi seçeneklerinin başarı oranı artacaktır. Sonuç 

olarak, laboratuvar hayvanlarında bu sonuçların değerlendirilmesi insanlarda tespit edilmesi 

olası enfeksiyon hastalıklarından korunmada önem arz etmektedir. Hayvanlarda uygulanacak 

tedavilerin başarısı ile muhtemel insan enfeksiyonlarında veya hastalık salgınlarının 

önlenmesinde etkili müdahale açısından zaman kazanılacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon hastalık modeli, moleküler test, laboratuvar hayvanı, doku 

örneği   

 

ABSTRACT 

Infectious diseases, in which various microorganisms are responsible, are the first cause of 

death in developing countries. Findings are obtained as a result of preclinical observations with 

laboratory animals in order to analyze the physiopathology of the infection and to reveal the 
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appropriate treatment options. Steps to be taken for diagnosis after creating a suitable infection 

model for the disease allow rapid diagnosis of the disease in possible clinical cases. Various 

infection models created in these studies are examined with appropriate serological methods. 

Data on the fight against disease in infectious diseases research are obtained by choosing the 

appropriate Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA), hemagglutination inhibition (HI) 

and polymerase chain reaction (PCR) tests. Thanks to these methods, rapid and effective 

treatment options are created for the agent and are followed by process imaging methods. 

Possible disease agents in laboratory animals should be monitored at regular intervals with 

molecular methods by creating appropriate infection models. Fort his purpose, a series of tests 

are carried out in rats and mice to investigate the course of the disease and to reveal effective 

drugs. Tissue samples are taken from animals to investigate the optimal accuracy of these 

methods. In addition, antibody levels or direct agent can be diagnosed against infectious 

disease. Clinical early warning system can be created by routine screening with PCR and 

ELISA methods. This study evaluated how molecular tests should be applied in order to 

establish an early warning system against diseases encountered in laboratory animals with an 

infection model. With the data to be obtained for this purpose, the success rate of the treatment 

options planned to be used in human health will increase. Consequently, evaluation of these 

results in laboratory animals is important in preventing infectious diseases that can be detected 

in humans. With the success of treatments to be applied in animals, time will be gained in terms 

of effective intervention in possible human infections or prevention of disease outbreaks. 

 

Keywords:  Infectious disease model, molecular test, laboratory animal, tissue sample 

 

1.GİRİŞ 

Aşı gibi biyolojik ürünlerin güvenle geliştirilmesi, araştırmacılar için mevcut olan hayvan 

modellerinin avantajlarının ve sınırlamalarının doğru bir şekilde anlaşılmasına dayanmaktadır 

(1). Enfeksiyöz ajanların aşıya dönüştürülmeden önce insanlarda uygulanması mümkün 

değildir. Bu amaçla hastalık etkenlerinin laboratuvar hayvanlarında uygulanıp sonuçları 

değerlendirildikten sonra beşeri uygulamasının önü açılmaktadır. Elde edilen verilerinin 

mevcut ve yeterli olduğu noktada üretimi gerçekleşmektedir. Hayvan modeli, aşıların veya 

terapötiklerin geliştirilmesinden önce hastalığın patogenezini anlamak için gereklidir (2). 

Bunun ötesinde, iyi tasarlanmış bir bulaşıcı hastalık model araştırmalarında özellikle önemli bir 

rol oynar. Hayvan modelleri, insan sağlığının birçok alanında bilimsel ilerleme için gereklidir, 

ancak iyi karakterize edilmemiş ve anlaşılmamışlarsa, hatalı sonuçlar çizilebilir, bilimsel 

ilerlemeyi engelleyebilir ve hayvan refahının kısıtlanmasına yol açabilir. Tasarlanan hayvan 

modelinin yanı sıra uygun test yöntemlerinin belirlenip hastalığın seyrini anlamak ve insanlarda 

simule etmek bir başka gerekliliktir. Bu derlemede laboratuvar hayvanlarının enfeksiyon 

modeli oluşturulduktan sonra hangi testler ile izlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Laboratuvar 

hayvanlarının yaşam alanlarında deneye maruz bırakıldığı süreçlerde uygun doku 

örneklemeleri yapılarak hastalık modelinin hangi aşamasında olduklarının tespit edilmesi bu 

bağlamda önemlidir.  

2. UYGUN ENFEKSİYON MODELİNİN SEÇİLMESİ 

Tasarlanan enfeksiyon modelleri, hastalığın oluşturacağı etkinin bir kopyası veya taklididir. 

Yani bir salgın durumunda enfeksiyon etkeninin insan vücudundaki olası hasarlarını simule 

eden bir model hedeflenmektedir. Modelin kapsamlı bir şekilde oluşturulması ve zayıf 

yönlerinin elimine edilmesi araştırmacının daha doğru değerlendirmeler yapmasını ve sonuçları 
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doğru değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Bir hayvan modelinin amacı, insanlar için 

yüksek derecede geçerli bir doğrusal ekstrapolasyona sahip olmaktır. Ekstrapolasyon süreci için 

kritik öneme sahip nokta ise veri toplamak için kullanılan deneysel metodolojidir. İdeal olarak, 

deneysel metodoloji, modellenen koşulları mümkün olduğunca yakından yansıtmalı ve hedef 

hastalığa benzerlik oranı yüksek olmalıdır. İn vivo çalışmalar yapılmadığı sürece insanlarda 

etkili bir tedaviyi amaçlayan yöntem oluşturulması mümkün değildir (3).  

Enfeksiyöz etkenlerin araştırmalarda kullanımı genellikle aerosol veya oral yol ile bulaştırmaya 

maruz bırakma şeklinde uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu maruz kalma yollarının her ikisi 

de doğru metodoloji ile tasarlanmadıysa yanıltıcı veriler sağlayabilir. Örneğin, hayvanların 

üzerine düşen aerosol damlacıklar hedef doku dışında farklı bir yerde birikirse oluşacak 

enfeksiyonun niteliği farklı olabilir. Aerosol damlacık boyutu enfeksiyonun şiddetini 

değiştirebilir. 1 ml'lik bir damlacık boyutu, kobay, primat ve insanlarda pulmoner partikül 

birikimi sağlarken, 5 ml'lik damlacık boyutu pulmoner partikül birikimi domuzlarda daha 

düşüktür (4).   

2.1. BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN MODELLENMESİ VE TEŞHİSİ 

Bakterilere bağlı enfeksiyonların teşhisi moleküler testlerden yararlanılarak saptanmaktadır. 

Bunlar Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae ve 

Bordetella pertussis gibi halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen bakterilerdir. M. tuberculosis 

ve Mycobacterium avium gibi bakteriler kullanılarak yapılan deneyler yapılmıştır. PCR 

kullanılarak etkenler direk teşhis ile tayin edilmektedir.  Araştırmalarda kullanılan bakteriler 

bazı amaçlar nedeniyle laboratuvarda enfeksiyon hastalıklarının araştırılmasında 

kullanılmaktadır. Bakteriyel ajanların enfeksiyon modellerinde kullanılmasının temel sebepleri 

ise; bakteri ve hastalıklar arasındaki ilişkileri değerlendirmek, patofizyoloji ve bağışıklık 

yanıtını aydınlatmak, toksisite özelliklerini gün yüzüne çıkarmak ve antimikrobiyal ilaçların 

gelişimini sağlamak olarak sıralanabilir (5).  

2.2. VİRAL ENFEKSİYONLARIN MODELLENMESİ VE TEŞHİSİ 

Virüsler solunum yolu hastalıkları ile karakterize, dünyada en sık görülen ve sağlıklı yetişkinler 

ile çocuklarda enfeksiyonlara neden olan ajanlardır. İnfluenza etkeni ise bu hastalık 

sorumlularından biridir.  Şiddetli solunum yolu enfeksiyonları sırasında ortaya çıkan 

hastalıkların temelinde virüsler yatmaktadır. Küçük soğuk algınlığı gibi semptomlardan, 

yaşamı tehdit eden ciddi hastalıklara kadar değişen boyutlarda hasarlara yol açabilirler. Ancak 

hastalığın seyri büyük ölçüde etiyolojik ajana ve konağın bağışıklık yanıtına bağlıdır. Ölümcül 

sonuçları olan solunum yolu enfeksiyonları gelişmekte olan ülkelerdeki hastalıkların % 40'ını 

oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ölümcül solunum yolu enfeksiyonları daha az yaygın 

olmakla birlikte, sağlık koşulları, genç veya yaşlılık durumları komplikasyonların görülme 

sıklığını değiştirmektedir. Solunum yolu hastalığı yılda yetişkin başına üç-beş kez ve çocuk 

başına yılda beş-dokuz kez bildirilmektedir (6). 

  

3. HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE MOLEKÜLER TESTLERİN ÖNEMİ 

Moleküler testler çoğunlukla klinik mikrobiyoloji laboratuvarında birçok avantajı içinde 

barındıran PCR teknolojisi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, DNA veya RNA 

ekstraksiyonunun etken tespitinin çeşitli aşamaları için tam zamanlı PCR ile birlikte ortaya 

çıkarılması, moleküler çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda daha verimli ve daha az 

maliyetli olmaya devam etmektedir. PCR testlerinin temelini oluşturan DNA ekstraksiyon 

teknolojisi, klinik mikrobiyoloji laboratuvarında birçok hastalığın erken teşhisinde halen en çok 

kullanılan yöntemlerdendir (7).  

                                                                                                                                                                  34



Viral enfeksiyonların teşhisi amacıyla başvurulan yöntemler genellikle maliyet, test süresi ve 

kalifiye personelin azlığı nedeniyle güç gelişim göstermiştir. Direk teşhis yöntemleri bu 

yönleriyle serolojik testlerin gölgesinde kalmıştır. Seroloji ise enfeksiyonun erken 

aşamalarındaki teşhis girişimlerinde genellikle yetersizdir. Seroloji testleri için spesifik 

antiserumların elde edilmesi zor olabilir ve antikorların klinik tayini için sarfedilen maliyet 

hemen hemen PCR ile benzerdir. PCR teknolojisi bu nedenle bu virüslerin bir kısmının tespitini 

hızlandırmıştır. Nazofaringeal örnekler veya boğaz kültürleri gibi üst solunum yolundan elde 

edilen örneklerden viral patojenlerin tespiti PCR ile sağlanmaktadır. Şiddetli akut solunum yolu 

sendromları gibi nadir görülen solunum yolu virüsleri (SARS), koronavirüs (COVID-19) ve 

influenza A / H5N1 (kuş gribi) virüsü de bu tahlillere dahil edilebilir (8, 19).  

3.1. POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA replikasyonunun taklit edilmesi olarak tanımlanır. 

Bu işlemin ard arda tekrarlanmasıyla başlangıç DNA miktarının milyon kat artırılması ile 

gerçekleşmektedir. DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir 

bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.  

Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanır. Bir 

çeşit "in vitro klonlama" olarak da tanımlanan PCR; 94 °C-98 °C aralığında gerçekleştirilen 

denatürasyon, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama ve 72 °C’de gerçekleştirilen 

uzama aşamalarından oluşur ve bu döngülerin belirli sayıda tekrarlanmasına dayanır. PCR 

yönteminin gelişmesinde Taq Polimeraz enziminin bulunması katkı yapmıştır çünkü bu enzim 

yüksek sıcaklıklarda moleküler yapısını koruyabilen kimyasal bağlara sahiptir (9, 10, 18). 

PCR işleminde hedef DNA’nın çoğaltılması 20-40 döngü arasında gerçekleşir. Her döngü farklı 

sıcaklıklardan oluşan 3 bölüm içerir. Bunlar denatürasyon, birleşme, uzama olmak üzere 3 

temel bölümden oluşmaktadır. İşlemler sırasında 20-40 döngü olarak bu 3 adımın tekrarıyla 

PCR süreci devam etmektedir. Bu test mikrobiyal patojenlerin tayini ve karakterizasyonunda 

sıklıkla başvurulan yöntemdir. Mikrobiyal patojenlerin birçok farklı epidemiyolojik 

tiplendirme yöntemi mevcuttur. Fenotipik yöntemler zaman zaman bulaşıcı hastalıkların 

epidemiyolojisini tanımlamakta yararlı olmuştur. Farklı izolatların bir veya daha fazla test için 

aynı veya farklı sonuçları verip vermediğini belirlemek için moleküler tiplendirmeye 

başvurulmaktadır. Epidemiyolojik olarak ilişkili izolatlar aynı DNA kopyasını taşırken, 

sporadik olarak ortaya çıkan izolatlar belirgin şekilde farklı paternlere sahiptir (16, 17). 

3.2. HEMAGULİNİTASYO İNHİBİSYON TESTİ 

Serolojik bir özellik taşıyan HI, kanda antikor varlığını ve antikorun miktarını saptamada 

kullanılmaktadır. Test, makro ve mikro HI testi şeklinde genellikle tüplerde veya 

mikropleytlerde yapılmaktadır. Spesifik serum, virüs ile birleşerek onun hemaglutine etme 

yeteneğini ortadan kaldırmaktadır. Bu yöntem ile temel olarak bilinen bir serum yardımıyla 

şüpheli bir antijen veya bilinen bir antijen yardımıyla şüpheli serumdaki antikorlar teşhis 

edilebilir. Serum sulandırma veya virüs sulandırma metotları ile HI testlerini uygulamak 

münkün olmaktadır. Hastalık şüpheli bireylerden alınan serumlar, eğer virüse karşı spesifik 

antikor taşıyorlarsa, bu antikorlar virüsle temas ettiklerinde, virüsü nötralize ederek 

hamaglunitasyona mani olurlar. Tüplerde, dipte, yuvarlak nokta şeklinde (düğme) alyuvar 

birikintisi şekillenmektedir. Eğer serumda antikor yoksa, virus nötralize olmayacağından, HA 

kabiliyeti korunacak ve alyuvarları dantela şeklinde kümeleştirecektir. Tüplerin dibinde dantela 

görünümü oluşacaktır. Serumların HI titreleri içlerinde bulunan antikor miktarları ile doğru 

orantılıdır. Fazla antikor durumunda serumun titresi sonraki sulandırmalara kadar ulaşmasına 

karşın, az antikor varsa serumun HI titresi ilk sıralardaki sulandırmalarda kalabilir. HI testi 

deneyimli laboratuvar personeli tarafından güçlü subjektif bir değerlendirme sonucunda başarılı 
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neticelerin alınmasını sağlayabilir. HI testi ile enfeksiyona neden olan etkenlerin araştırılması 

mümkündür. Laboratuvar hayvanlarında oluşturulan enfeksiyon modellerinde, hastalığın 

seyrinin saptanması ve analizi açısından duyarlılığı yüksek bir testtir (11, 12, 15).    

3.3. ANTİKORA BAĞLANMIŞ ENZİMİN AKTİVİTE TAYİNİ (ELISA) 

Antijen-antikor ilişkisini ortaya çıkarmak ve antikora bağlanmış bir enzimin aktivitesini 

araştırmak temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir. Test pleyti bilinen antikor ile kaplanır 

ve pleyt üzerinde bulunan kuyulara aranan antijen eklenerek bir dizi işleme tabi tutulur. Aranan 

antijene homolog olan ve enzim ile işaretlenmiş konjugat katılır ve yıkama yapılır. Enzime 

uygun substrat eklendikten sonra reaksiyon durdurmak amacıyla uygun solüsyon eklenir. Bu 

işlemlerin ardından ticari kitin sunduğu prosedüre uygun olarak OD değerleri kolorimetrik 

olarak okunur. ELISA, çok kullanılan, duyarlı ve spesifik bir testtir. Bunun için geliştirilmiş 

okuyucu aletler geliştirilmiştir. ELISA ile hem antikor ve hem de antijen aranabilir. 

Laboratuvar hayvanlarında oluşturulan enfeksiyon modellerinde hayvanların rutin kan serumu 

antikor düzeylerinin değerlendirilmesinde duyarlılığı anlamlı dereceye sahiptir (13, 14).   

SONUÇ 

Hayvan modellerinin sürekli kullanımı, bulaşıcı hastalıklar hakkındaki mevcut anlayışımızı 

elde etmek için gerekli olmuştur ve yeni terapilerin keşfine yol açmıştır. Günümüzde 

kullanımda olan hemen hemen tüm terapötikler için ön güvenlik ve etkinlik testini sağlamak 

için hayvan modelleri kullanılmıştır ve potansiyel olarak tehlikeli veya etkisiz tedavilerin oranı 

azaltılmıştır. Hayvan modellerinin güvenlik ve etkinlik testindeki rolü zamanla artmıştır. Bir 

enfeksiyon hastalık modelinin insan hastalığının sonuçlarının korelasyonuna olan güvenirliği 

ancak modelin insan hastalığına olan benzerliği elde edilirse iyi anlaşılır. Bu derlemede, bir 

enfeksiyon hayvan modelinin uygulanmasını takiben onların sağlık durumlarını izlemek üzere 

kullanılan moleküler test yöntemleri ele alınmıştır.    

Moleküler tarama testleri, bir enfeksiyon modeli oluşturulduğunda hayvanların ilgili etkenlere 

karşı gelişen antikor yanıtının saptanmasında önemlidir. Bu amaçla uygulanan izleme 

programları ile metodoloji ile oluşturulan hastalık modelinin amacına ulaşıp ulaşmadığını 

belirleyebiliriz. Hastalık izleme programları oluşturarak olası insan hastalık salgın 

durumlarında hızlı reaksiyon gösterilmesi mümkündür. Enfeksiyon etkenlerinin niteliklerine 

göre değişmekle birlikte hastalığın hayvanlarda geliştirdiği semptomları optimum 

ekstrapolasyona uğratabilecek her durumda başarılı bir model ortaya çıktığı sonucuna 

ulaşılabilir. Bu bilgilerin ışığında olası ve ani şekilde ortaya çıkan hastalık durumlarında etkili 

tedavi seçenekleri geliştirilebilir.  

 

KAYNAKLAR 

1- Yüksel GH, Topuzoğlu A. Aşı Redlerinin Artması ve Aşı Karşıtlığını Etkileyen 

Faktörler. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019; 4(244-258). 

2- Akdeniz M, Kavukçu M. Aşılama ve Aşıların Tarihçesi. Klinik Tıp Aile Hekimliği 

Dergisi. 2016; 8 (2).  

3- Schmidt A, Weber OF (eds): Animal Testing in Infectiology. Contrib Microbiol. Basel, 

Karger, 2001; 9(1–14). 

4- Milton DK, Fabian MP, Cowling BJ, Grantham ML, Mcdewit JJ.  Influenza Virus 

Aerosols in Human Exhaled Breath: Particle Size, Culturability, and Effect of Surgical 

Masks. 2013; 9 (3).  

                                                                                                                                                                  36



5- Johansen HK, Espersen F, Pedersen SS, Hougen HP, Rygaard J, Høiby N: Chronic 

Pseudomonas aeruginosa lung infection in normal and athymic rats. Acta Pathol 

Microbiol Immunol Scand. 1993;101 (207–225). 

6- Adachi A and Miura T. Animal model studies on viral infections. Front Microbiol. 

2014; 5 (672). 

7- Williams ES, Silverman LM. Molecular Diagnosis of Human Disease. Molecular 

Pathology. 2018; (691-707). 

8- Vemula SV, Zhao J, Hewlet I. Current Approaches for Diagnosis of Influenza Virus 

Infections in Humans. Viruses. 2016; 8 (4):96.  

9- Ishino S, Ishino Y. DNA polymerases as useful reagents for biotechnology – the history 

of developmental research in the field. Front Microbiol. 2014; 5 (465). 

10-  Menon PK, Kapila K, Ohri VC. Polymerase chain reaction and advances in infectious 

disease diagnosis. Armed Forced India. 1999; 55 (229-231). 

11- Pyhala R, Kleemola M, Visakorpi R. The HI test modified by ether treatment in the 

sero-epidemiological surveillance of influenza. B. J Hyg (Lond). 1985; 94 (341-8). 

12- M Fearon. The laboratory diagnosis of HIV infections. Can J Infect Dis Med Microbiol 

2005;16 (26-30). 

13- Yoshihara N. ELISA for diagnosis of infections by viruses. Nihon Risnsho. 1995; 53 

(2277-82). 

14- Jacobson RH. Validation of serological assays for diagnosis of infectious diseases. Rev. 

sci. tech. Off. int. Epiz., 1998;17 (469-486).  

15- Procop GW. Molecular diagnostics for the detection and characterization of microbial 

pathogens. Clin Infect Dis. 2007; 45 (99–111). 

16- Thompson MA, Aberg JA, Cahn P, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 

2010 recommendations of the International AIDS Society-USA panel. JAMA 2010; 304 

(321–33). 

17- Sankar S, Ramamurthy M, Nandagopal B, et al. Molecular and nanotechnologic 

approaches to etiologic diagnosis of infectious syndromes. Mol Diagn Ther 2011;15 

(145–58). 

18- Parikh V, Tucci V, Galwankar S. Infections of the nervous system. Int J Crit Illn Inj Sci 

2012;2 (82–97). 

19- Gaeta A, Verzaro S, Cristina LM, et al. Diagnosis of neurological herpesvirus 

infections: real time PCR in cerebral spinal fluid analysis. New Microbiol 2009; 32 

(333–40).  

   

                                                                                                                                                                  37



ŞEKER MISIRINDA KALİTE VE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

FACTORS AFFECTING QUALITY AND QUALITY IN SWEET CORN 

Büşra GÖNEN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  

Tarla Bitkileri ABD, Konya 

Prof. Dr. Sabri GÖKMEN 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 

ÖZET 

Şeker mısırı (Zea mays saccharata) ABD ve Kanada’da en popüler ürünlerden biri 

olup, bütün dünyada tüketimi giderek artmaktadır. Şeker mısırı, dünyanın pek çok yerinde 

tanesi için yetiştirilen ve erken dönemde sebze olarak hasat edilen bir üründür. Son yıllarda 

ülkemizde de bilinirliliği ve tüketimi giderek artan şeker mısırı, sağlıklı beslenme ve gıda 

çeşitliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yağ ve şeker içeriği diğer mısırlardan farklı 

olan şeker mısırı; daha çok taze iken haşlama, közleme, konserve ve dondurulmuş ürün 

şeklinde tüketilmektedir. Ayrıca ülkemizde, taneler olgunlaştığında kuru yemiş şeklinde de 

tüketilmektedir.  

Bitkisel üretimde verim kadar kalite de önemlidir. Şeker mısırında başlıca kalite 

faktörleri; şeker içeriği, tat, aroma, yumuşaklık, tane rengi,  koçanın görünümü ve hasattan 

sonra şekerin nişastaya dönüşme oranı ve süresidir. Bu özellikler şeker mısırına ait bazı genler 

tarafından belirlenmektedir. İlgili genler, şeker mısırında yeme kalitesinin yanında bitki ve 

koçanın görünümünü, tanenin canlılığı ile stres, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı da 

etkilemektedir.  

Şeker mısırında lezzet, büyük ölçüde endospermdeki şeker ve nişasta miktarlarının 

etkilediği tatlılık tarafından belirlenmektedir. Tane endospermindeki şeker oranı döllenmeden 

belli bir süre sonra maksimum seviyeye çıkar ve bu süreden sonra hızla azalır. Bu durum 

genlere, hasat sonrası ürünün depolanma koşullarına ve süresine bağlı olarak hızlı veya yavaş 

seyreder. Şeker mısırında tüketicilerin en çok arzu ettikleri iki özellik tanelerin tatlı ve 

yumuşak olmasıdır. Bunlara ilave olarak, hasattan sonra şeker oranını daha uzun süre 

muhafaza edebilen, sarı renkli, taneleri derin, sıra sayısı fazla, tane dizilişleri düzgün ve geniş 

olan koçanlara sahip çeşitler tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. 

Bu bildiride, şeker mısırının ihtiva ettiği genler ve bu genlerin, tanede şeker ve suda 

çözünebilir polisakkarit içeriği başta olmak üzere kalite faktörlerini nasıl etkilediği hakkında 

bilgi verilecek, üretici ve tüketiciye yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Suda Çözünebilir Polisakkarit, Şeker Mısırı, Şeker Mısırında Kalite 

ABSTRACT 

Sweet corn (Zea mays saccharata) is one of the most popular vegetables in the United 

States and Canada, and its consumption is rapidly increasing throughout the world. In many 

parts of the world, cultivars developed and grown primarily for grain are harvested early as a 
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vegetable.  In recent years, sweet corn, whose awareness and consumption has increased in 

our country, is of great importance in terms of healthy nutrition and food variety. Sweet corn 

whose oil and sugar content is different from other corn types, it can be consumed while it is 

fresh market and frozen sweet corn. In addition, in our country, when the grains mature, they 

are also consumed as dried nuts. 

Quality is as important as yield in crop production. The main quality factors in sweet 

corn; sugar content, taste, flavor, tenderness, texture, grain colour, appearance of the ear, and 

it is the rate and duration of sugar to turn into starch after harvest. These properties are 

determined by some particular genes of sweet corn. These genes affect both the eating quality, 

also the appearance of ears and plants, seed viability, and stress and, pests and diseases 

resistance in sweet corn.  

Sweet corn flavor is determined largely by sweetness, which in turn is affected by the 

amounts of sugar and starch in the endosperm. The sugar content in the grain endosperm 

reaches a maximum level after a period of pollination and decreases rapidly after this period. 

This depends on the genes,  storage conditions of the crop after harvest and duration occur 

rapidly or slowly related to its process. In sweet corn, two features that consumers most desire 

are the flavor and tenderness. In addition to these; after the harvest, the varieties, which are 

able to maintain the sugar rate for a longer period of time, have yellow kernels, deep kernels, 

higher number of kernel rows, and ears regular grain and wide, are preferred by consumers. 

In this article, it is informed about how it influences the factors of quality, initially 

sweet corn genes and those genes’ sugar and content of water soluble polysaccharide in 

kernel, and it includes suggestions to both producers and consumers. 

Keywords: Water Soluble Polysaccharide, Sweet Corn, Quality in Sweet Corn 

1. GİRİŞ

Dünyada üretilen bir milyar tondan fazla mısırın (Anonymous, 2017), yaklaşık % 

27’si insan beslenmesinde kullanılmaktadır (Anonim, 2018). Doğrudan insan beslenmesinde 

kullanılan mısırların başında da şeker mısırı gelmekte olup, son yıllarda ülkemizde ve tüm 

dünyada tüketimi giderek artmaktadır. Şeker mısırının tüketiminin artması, bir taraftan 

üreticilere alternatif bir ürün sunma ve birim alandan elde edilen gelirin artırılması konusunda 

önemli bir fırsat sunarken, diğer taraftan da tüketicilere sağlıklı ve besleyici değeri yüksek 

ürün tüketme imkanı vermektedir (Sencar ve ark., 1997).  

Şeker mısırının yüksek oranda şeker içermesi ve şekerin kısa sürede nişastaya 

dönüşmemesi, doğrudan insan gıdası olarak tüketilmesinin başlıca nedenidir. Şeker mısırı, 

genellikle taze olarak haşlama, közleme, konserve ve dondurulmuş ürün şeklinde 

tüketilmektedir. Ayrıca ülkemizde, taneler olgunlaştığında kuru yemiş (kavurga) şeklinde de 

tüketilmektedir.  

Üreticiler yetiştirdikleri şeker mısırı çeşitlerinin verimlerinin yüksek olmasını isterken; 

tüketiciler ise, tanelerinin tatlı ve yumuşak, aromasının güzel, koçan görünümlerinin iyi ve 

hasattan sonra şekerin nişastaya dönüşme hızının yavaş olmasını istemektedirler. Gerek 

üreticilerin gerekse tüketicilerin söz konusu taleplerinin karşılanması, üretimde kullanılan 
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çeşit, yetiştirme teknikleri, hasat dönemi, hasattan sonra koçanların muhafaza edildiğ koşullar 

gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. 

2. ŞEKER MISIRI

Taze olarak tüketilen şeker mısır tanesi, aslında olgunlaşmamış endosperm ve 

kabuktan oluşan bir meyvedir. Şeker mısırı taneleri erken dönemde yüksek oranda şeker 

ihtiva ettiğinden taze olarak tüketime diğer mısır tiplerine göre daha uygundur. Süt olum 

döneminde, normal mısır endospermi % 65 nişasta ve % 5 şeker içerirken,  ticari şeker mısır 

çeşitleri aynı dönemde % 20-30 nişasta ve % 15-35 şeker içermektedirler (Creech, 1968; 

Marshall ve Tracy, 2003). Şeker mısırı olgunlaştığında taneleri sertleşerek, saydam ve 

buruşuk bir hal alır.  

Şeker mısırını, diğer mısır tiplerinden ayıran en önemli özelliği yağ ve şeker 

içeriklerinin yüksek olmasıdır. Şeker mısırında bulunan bir veya daha fazla resesif allel gen, 

endospermin karbonhidrat içeriğini değiştirir. Ayrıca ilgili genler, bitki ve koçanın görünüşü 

ve tanenin canlılığı yanında stres koşullarına, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı da 

etkilemektedir. Bu genler, şeker mısırı çeşitlerinde tek başına veya birlikte 

kullanılabilmektedir. Mevcut genlere bağlı olarak şeker mısırı çeşitleri tat, aroma, lezzet, 

yumuşaklık, raf ömrü gibi kalite özellikleri bakımından bazı farklılıklar göstermektedirler. 

Şeker mısırında kaliteyi belirleyen en önemli iki özellik tat ve yumuşaklıktır. Şeker 

mısırındaki genler, bu özellikleri etkileyerek kalite üzerinde etkili olmaktadır. Tane rengi ve 

şekli, koçan şekli ve boyutu gibi görsel özellikler de tüketicilerin tercihlerini 

etkileyebilmektedir.  

3. ŞEKER MISIRINDA KALİTE FAKTÖRLERİ

3.1. TAT 

Şeker mısırında en önemli kalite faktörü tattır. Lezzet, aroma ve tat genel olarak 

endospermi meydana getiren maddeler tarafından belirlendiğinden, tanede şeker oranının 

yüksek ve üretilen şekerin nişastaya dönüşümünün yavaş olması istenmektedir.   

3.2. YUMUŞAKLIK VE AROMA 

Şeker mısırında en önemli kalite özelliklerinden biri de yumuşaklıktır. Şeker mısır taze 

olarak tüketilirken algılanan ilk his yumuşaklıktır ve tüm kalite izlenimi üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Kabuğun çiğnenmeye karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanan yumuşaklık, 

kabuk kalınlığı ile negatif bir korelasyon göstermektedir (Marshall ve Tracy, 2003). Tatlılığın 

aksine, bu özelliğin değiştirilmesi çok zordur (Tracy, 1979).  

Şeker mısır aromasını, büyük ölçüde pişme sırasında ortaya çıkan bileşenler 

oluşturmaktadır. Aromaya neden olan yedi bileşik (hidrojen sülfit, metil alkol, asetaldehit, 

etanol, etil alkol, dimetil sülfit ve bilinmeyen) saptanmış olup, bunların biyokimyası oldukça 

karmaşıktır (Hallauer, 1994). Bu bileşiklerin çoğu, saf halde çok itici iken, kombinasyon 

halinde hoş bir aroma meydana getirmektedirler. Söz konusu maddeler içerisinde dimetil 

sülfit ve hidrojen sülfitin, şeker mısırında aroma konusunda en önemli bileşikler olduğu 

bildirilmektedir (Azanza ve ark., 1994).   
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3.3. TANE RENGİ 

        Şeker mısırında beyaz sömek ve renksiz perikarp önemli bir kalite özelliği olduğundan, 

neredeyse tüm ticari şeker mısır çeşitleri beyaz veya sarı renklidirler. Çoğu kendilenmiş şeker 

mısır hatları ve bunlardan elde edilen melezler, aleuronda antosiyanin gelişimini inhibe eden 

genlere sahiptirler (Coe ve ark., 1988). Ancak son dönemlerde bazı firmalar, süt olum 

döneminde, kabuk veya aleuronda antosiyanin içeren renkli tanelere sahip şeker mısır çeşitleri 

geliştirmişlerdir (Marshall ve Tracy, 2003).  

Şeker mısırında endosperm genellikle sarı veya beyazdır. Ticari çeşitler renk 

bakımından sarı, beyaz ve iki renkli (% 25 beyaz, % 75 sarı) olmak üzere üç gruba 

ayrılmaktadır. Gıda sanayiinde beyaz renkliler de kullanılmakla birlikte, taşımacılığa daha 

uygun olduğundan genellikle sarı renkliler tercih edilmektedirler. İki renkli çeşitler, özellikle 

Kuzey Amerika ve Japonya’daki tüketiciler tarafından tercih edilmektedirler (Marshall ve 

Tracy, 2003). 

3.4. KOÇAN VE TANE ÖZELLİKLERİ 

Şeker mısırı genellikle az işlem uygulanarak tüketildiğinden, koçan ve tanenin 

görünüşü büyük önem taşır. Koçanda sıra sayısı, sırada tanelerin dizilişi, tanelerin genişliği ve 

derinliği ile koçan şekli ve boyutu koçan görünümünü doğrudan etkileyen özelliklerdir. 

Koçan ucunun dolu olması da arzu edilir. 

 Koçan görünümü ile ilgili talepler tüketici kesimlerine ve kullanım alanlarına göre 

değişmektedir. ABD’ deki çoğu marketlerde taze tüketim için, 20-23 cm uzunluğunda, uçları 

dolu, en az 16 düzgün sırası bulunan ve taneleri derin olan koçanlar tercih edilmektedir. Taze 

tüketim için yaprakları yeşil ve canlı olan koçanlar her zaman daha uygundur. Şeker mısırda 

tanedeki nem kaybı da kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle muhafaza şartları 

oldukça önemlidir. 

Konserve tekniği açısından tanenin koçandan alınması (kullanılabilir verim) son 

derece önemli olup, bu durum tane derinliği ve şekli yanında koçan çapıyla da yakından 

ilgilidir. Kullanılabilir verim, toplam ham üründe (tane, koçan ve koçan yaprakları) tanenin 

yüzde oranını ifade etmektedir. Derin taneli koçanlar, sığ taneli koçanlara göre daha fazla 

kullanılabilir verim vermektedir (Marshall ve Tracy, 2003).  

4. ŞEKER MISIRINDA KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4.1. GENLER 

Şeker mısırına has olan genler, karbonhidrat kompozisyonunu değiştirerek kalite 

üzerinde etkili olmaktadır. Günümüzde, tanenin kimyasal içeriğini etkileyen 14 farklı gen 

tespit edilmiş olup, bunlardan sekizi hali hazırda ticari olarak kullanılmaktadır (Hallauer, 

1994). İlgili genlerin adları, sembolleri, hangi kromozom üzerinde bulunduğu ve tanenin 

görünüşünde nasıl bir etkiye sahip olduğu Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Boyer ve Shannon (1984), şeker mısırına has olan genleri karbonhidrat bileşimi 

üzerindeki etkilerine göre iki gruba ayırmışlardır.  

Birinci gruptaki genler veya bu genlere sahip mutantlar, tanede nişasta yerine daha çok 

şeker biriktirirken; ikinci grup mutantlar ise, birinci gruba göre tanede daha az şeker, daha çok 

nişasta biriktirmektedirler.  

Birinci grup mutantlar (bt1, bt2 ve sh2), döllenmeden 18-21 gün sonra, normal 

mısırlardan 4-8 kat daha fazla şeker oranına sahip olduklarından, bu genler şeker mısırında 

tek başına kullanılabilmektedirler (Churchill ve Andrew, 1984; Marshall ve Tracy, 2003).  

İlgili genler, şekerin nişastaya veya suda çözünebilir polisakkarite dönüşmesine mani 

olduklarından bu genlere sahip çeşitler, uzun süre yüksek şeker içeriğini muhafaza 

edebilmektedirler (Marshall ve Tracy, 2003). Biyokimyasal özellikleri tam olarak bilinmeyen 

sugar enhancer (se1), her iki gruba da uymamaktadır (Gonzales ve ark., 1976; Marshall ve 

Tracy, 2003). 
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Sugar1 (Su1) alelli geleneksel şeker mısırın temelini oluşturmakta olup, bu gen hem 

şeker hem de suda çözünebilir polisakkarit seviyesini artırmaktadır (Boyer ve Shannon, 

1984). Diğer bazı genlerle kıyaslandığında su1 geninin çok yüksek oranda şeker üretmediği 

(% 10-15) söylenebilir. 1961’den sonra ilk defa shrunken (sh2) geni bulunmuş ve buna bağlı 

süper tatlı çeşitler geliştirilmiştir (Tracy, 1997; Marshall ve Tracy, 2003). Süper tatlı mısırlar, 

su1 geni taşıyan mısırlara nazaran, taneleri yüksek oranda şeker (% 28-44) içermektedirler. 

Sh2 genini taşıyan süper tatlı mısır taneleri, standart şeker mısırlara ve se1 geni ile 

zenginleştirilmiş şeker mısırlarına göre daha gevrek bir yapıya sahiptir (Uyanık, 2014). 

Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, erken dönemde tanede şeker oranının sh2 genine sahip 

genotiplerde % 38-46; su1 genine sahip genotiplerde ise, % 13-26 arasında değiştiği 

saptanmıştır (Soberalske ve Andrew, 1980; Marshall ve Tracy, 2003). 

Sh2 geninin yanı sıra bt1 ve bt2 genlerine sahip, tropikal bölgelere adapte olmuş 

birçok süper tatlı çeşitler geliştirilmiştir (Marshall ve Tracy, 2003). Yeni çeşitlerin 

geliştirilmesinde sh2 geni, su1’den daha fazla kullanılırken; konserve sanayi için geliştirilen 

çeşitlerde de, su1’den sonra en çok kullanılan ikinci gen tipidir (Marshall ve Tracy, 2003). 

Su1, se1 ve sh2 genleri ılıman bölgelerde yetişen şeker mısırlarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır.     

 Ae1, du1, su1 ve wx1 genleri daha az şeker ürettikleri için genel olarak tek başlarına 

kullanılmazlar. Söz konusu genlerin çift ve üçlü kombinasyonları; bt1, bt2 ve sh2 genleri 

kadar şeker üretebilmektedirler. Günümüzde üçlü resesif genlere (ae1, du1 ve wx1) sahip 

ticari hibrit çeşitler geliştirilmiş olup, bazı ülkelerde üretimde kullanılmaktadırlar (Helm ve 

ark., 1969; Marshall ve Tracy, 2003). 

 Normal mısır tanesinde endosperm, yaklaşık % 2 suda çözünebilir polisakkarit 

içerirken, su1 genine sahip şeker mısırı tanesi ise, % 25-35 oranında içermektedir (Creeck, 

1965; Marshall ve Tracy, 2003). Su1 geni, tek başına fazla miktarda suda çözünebilir  

polisakkarit üretirken; ae1, bt2 veya sh2 ile birleştiğinde suda çözünebilir polisakkarit üretimi 

engellenmektedir (Marshall ve Tracy, 2003). Se1 homozigot su1 ile kombinasyon halinde, 

sh2’ye yakın seviyelerde şeker; modifiye olmamış su1’e benzer şekilde suda çözünebilir 

polisakkarit üretir (Azanza ve ark., 1996; Marshall ve Tracy, 2003).  

Genler, şeker oranının maksimuma çıkma süresini ve şekerin suda çözünebilir 

polisakkaritlere dönüşmesini de etkilemektedir. Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, su1 

genine sahip genotiplerde şeker içeriği döllenmeden yaklaşık 16 gün sonra maksimuma 

ulaşmış ve daha sonra hızlı bir şekilde suda çözünebilir polisakkaritlere dönüşmüştür. Şeker 

içeriği 28. günde 16. güne göre % 50’nin altına düşmüştür. Bu durum, su1 genine sahip 

genotiplerde hasat döneminin kısa olduğunu göstermektedir (Creech, 1968; Marshall ve 

Tracy, 2003).  

Sh2 genine sahip genotiplerde şeker içeriği döllenmeden yaklaşık üç hafta sonra 

maksimuma çıkmış ve uzun süre yüksek şeker içeriğini muhafaza etmiştir. Döllenmeden 

sonraki 21-28 günleri arasında şeker oranı çok değişmemiş, bu nedenle sh2 genine sahip 

genotiplerde hasat döneminin, ikinci grup mutantlarına göre daha uzun olduğu söylenebilir 

(Soberalske ve Andrew, 1978; Marshall ve Tracy, 2003). Şeker mısırında yüksek kalitede 

ürün  elde edebilmek için hasatın döllenmeden yaklaşık 18-24 gün sonra yapılmalıdır (Kaukis 

ve Davis, 1986; Marshall ve Tracy, 2003). 
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4.2. HASAT SONRASI DEPOLAMA KOŞULLARI 

 Şeker mısırında hasattan sonraki dönemde görülen yüksek sıcaklıklar şekerin nişastaya 

dönüşümünü hızlandırmaktadır. Bu nedenle ürün, hasat edildikten sonra tüketilinceye kadar 

düşük sıcaklıkta bekletilmelidir. Ancak, 4 oC’de saklandığında bile, şekerin 1-2/3’ si üç gün 

içinde nişastaya dönüşebilmektedir (Everson ve Boyer, 1986; Marshall ve Tracy, 2003).   

Şeker mısırı, hangi tip gene sahip olursa olsun yüksek sıcaklıklarda (oda sıcaklığının 

üstünde) depolanan üründe büyük oranda şeker kaybı meydana gelmektedir. Uygun depolama 

sıcaklığı olan 4 oC’de depolanan ürünlerde ise, şeker kaybı çok daha az olmaktadır. Hasat 

sonrası 27 oC’de depolanan su1 genine sahip taneler, 24 saat içinde içerdiği şekerin %50’sini, 

hatta daha fazlasını kaybetmektedir.  Aynı derecede depolanan sh2 genine sahip çeşitlerde 

şeker kaybı çok daha az olurken 4 oC saklandığında 96 saat sonra bile kayda değer bir 

değişiklik olmamıştır (Garwood ve ark., 1976; Marshall ve Tracy, 2003). Sh2 geni ihtiva eden 

çeşitlerde hasat sonrası şeker oranı daha yavaş düştüğünden, ilgili çeşitlerin hem uzun 

mesafeli nakliyeler hem de kısa sürede tüketilemeyecek durumlar için daha uygun oldukları 

söylenebilir. 

4.3. İZOLASYON MESAFESİ 

Şeker mısırının üretim aşamasında, başka tip mısırlar ile döllenmesi kaliteyi büyük 

ölçüde düşürmektedir. Başka mısır tiplerinden döllenmeyi engellemek amacıyla izolasyon 

mesafesine dikkat etmenin yanında, ekimi farklı zamanlarda yapmak ve olgunlaşma süresi 

farklı çeşitleri kullanmak gibi bazı tedbirler de alınabilir. 

4.4. YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 

Mısır tarımına uygun olmayan ekolojik koşullarda, erken ve sık ekimlerde, bakım 

işlerinin yeterli ve zamanında yapılamadığı durumlarda, hastalık ve zararlıların yaygın olduğu 

bölgelerde verim ve kalite de düşer.   

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Şeker mısırını diğer mısır tiplerinden ayıran ve kaliteyi en fazla etkileyen tanedeki 

şeker oranı büyük ölçüde genler, hasat dönemi ve hasat sonrası depolama şartlarına bağlı 

olarak değişmektedir. 

Birinci grup şeker mısırlarda, döllenmeden sonra 21-28 günleri arasında şeker 

içerdiğinde önemli bir değişme görülmezken, ikinci grup genotiplerde döllenmeden 16-20 

gün sonra şeker oranı maksimuma ulaşır ve sonrasında hızla azalmaya başlar. 

Yüksek sıcaklıklar şekerin nişastaya dönüşümünü hızlandırmaktadır. Shrunken2 

genine sahip şeker mısırları uzun süre şeker içeriğini muhafaza etmektedir. Bu nedenle uzun 

mesafeli taşımacılığın yapılacağı ve ürünün hasattan hemen sonra tüketilmeyeceği 

durumlarda bu gene sahip çeşitler tercih edilmelidir. Şeker içeriğinin korunması için mümkün 

olduğu kadar koçan kabukları soyulmadan, buzdolabı veya 4 oC’ye yakın bir sıcaklıkta 

muhafaza edilmesi gerekmektedir.  

Aroması iyi ve tanesi yumuşak çeşitler tüketiciler tarafından daha çok tercih 

edilmektedir. Koçan yaprakları yeşil, taneleri geniş ve derin, tane dizilişleri düzgün, sıra 

sayısı fazla ve koçan ucu dolgun düzgün görünüşlü koçanlar taze tüketim için daha 

uygundurlar. 
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ÖZET 

Son yıllarda gıdaların raf ömrünü uzatma amacıyla yeni ambalaj filmleri geliştirilmektedir. Bu 

amaçla geliştirilen yenilebilir filmler doğal olarak üretilir ve biyobozunabilir özelliğinden 

dolayı çevre dostudur. Yenilebilir filmler çeşitli gıdalardan üretilebilmektedir. Bu çalışmada, 

birçok gıdada kullanım alanı bulmuş olan chia (Salvia hispanica L.) tohumundan müsilaj elde 

edilerek, chia müsilaj bazlı yenilebilir film hazırlanmış ve bu filmin fiziksel özellikleri 

incelenmiştir. Chia tohumları 1:40 oranında distile su içine ilave edilerek 0.2 M NaOH ile pH 

8.0’e ayarlanmış ve tohumlar 2 saat boyunca 80 °C’de hidratlanmıştır. Süre sonunda 

süspansiyon, tepsilere yayılmış, 10 saat boyunca 50 °C’de kurutulmuştur. Kuru müsilaj 

elenerek tohumlardan ayrılmıştır. Film çözeltisi hazırlamak için elde edilen bu kuru müsilaj 

distile su (1% w/v) içinde çözündürülmüş ve 3 saat boyunca 25 °C’de karıştırılmıştır. 0.1 M 

NaOH ile çözelti pH’sı 9.0’a ayarlanmıştır. Plastikleştirici olarak chia müsilajına gliserol ilave 

edilmiştir (chia musilaj ağırlığına göre ağırlıkça %80). Çözelti daha sonra 30 dakika boyunca 

80 °C’de karıştırılmıştır. Hazırlanan film çözeltileri petri kaplarına dökülmüş (yaklaşık olarak 

22 g) ve 35 °C’de 15-20 saat boyunca etüvde kurutulmuştur. Hazırlanan filmler renk (L*, a*, 

b*), nem (%), kalınlık (mm), suda çözünürlük (%), ışık geçirgenlik (%T) parametreleri 

bakımından incelenmiştir. Filmin nem miktarının %42.60; kalınlığının 0.08 mm; suda 

çözünürlük değerinin %46.30 olduğu tespit edilmiştir. Filmin ışık geçirgenlik değeri (%T) 

sentetik bir ambalaj materyali olan LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) ile karşılaştırma 

yapılarak belirlenmiştir. Spektrofotometrede çeşitli dalga boylarında (200-280-350-400-500-

600-800 nm’de) filmlerin ışık geçirgenlik değeri (%T) okunmuştur. LDPE’ye göre filmlerin 

ışık geçirgenlik değerinin (%T) daha düşük olduğu görülmüştür. Filmlerin opaklık değeri 

sonuçlarına bakıldığında chia müsilaj film ile LDPE arasında oldukça önemli (p<0.01) bir fark 

bulunmuştur. Filmlerin L*, a*, b* değerleri sırasıyla 73.89, 2.03 ve 13.63 bulunmuştur. Yapılan 

bu çalışmayla chia müsilaj filmlerinin doğal kaplama materyali olarak gıdalarda 

kullanılabileceği önerilmektedir. Ayrıca düşük ışık geçirgenliği sayesinde gıdaların oksidatif 

reaksiyonlarının önlenebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Chia, Yenilebilir Film, Fiziksel Özellikler 

ABSTRACT 
In recent years, new packaging films have been developed to extend the shelf life of foods. 

Edible films developed for this purpose are produced naturally and are environmentally friendly 

owing to their biodegradable properties. Edible films can be produced from various foods. In 

this study, mucilage was obtained from chia (Salvia hispanica L.) seeds, which have been used 

in many foods, edible film based on chia mucilage was prepared and the physical properties of 

this film were examined. Chia seeds were added to distilled water in a ratio of 1:40 and the pH 

was adjusted to 8 with 0.2 M NaOH and the seeds were hydrated at 80 °C for 2 hours. At the 

end of the period, the suspension was spread on trays and dried at 50 °C for 10 hours. Dry 

mucilage was sieved and separated from the seeds. This dry mucilage obtained to prepare the 

film solution was dissolved in distilled water (1% w/v) and stirred for 3 hours at 25 °C. The pH 
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of the solution was adjusted to 9 with 0.1 M NaOH. As a plasticizer, glycerol was added into 

the chia mucilage (80% w/w, based on the chia mucilage weight). The solution was then stirred 

at 80 °C for 30 minutes. The prepared film solutions were poured into petri dishes 

(approximately 22 g) and dried in the oven for 15 to 20 hours at 35 °C. The prepared films were 

examined in terms of colour (L*, a*, b*), moisture (%), thickness (mm), water solubility (%), 

light transmittance (T%) parameters. It has been determined that the moisture content of the 

film is 42.60%, the thickness of the film is 0.08 mm, the water solubility value is 46.30%. The 

light transmittance value (% T) of the film was determined by comparison with LDPE (low 

density polyethylene), a synthetic packaging material. The light transmittance value (%T) of 

the films were read in the spectrophotometer at various wavelengths (200-280-350-400-500-

600-800 nm). The light transmission value (T%) of the film was lower than LDPE. Considering 

the opacity value results of the films, a significant difference was found between chia mucilage 

film and LDPE (p <0.01). L*, a*, b* values of the film was found as 73.89, 2.03 and 13.63, 

respectively. With this study, it is suggested that chia mucilage films can be used in foods as 

natural coating materials. In addition, it is thought that oxidative reactions can be prevented 

thanks to the low light transmittance. 

Keywords: Chia, Edible Film, Physical Properties 

1.GİRİŞ

Plastik kullanımını azaltma amacıyla gıda endüstrisinde yenilebilir tarzda filmlerin üretimi için 

daha fazla sayıda alternatif malzeme tanımlanmaya çalışılmaktadır (Dick ve ark., 2015). Çünkü 

bu filmler sentetik polimerlerden yapılmış ambalajların neden olduğu kirliliğin azaltılmasına 

yardımcı olurlar (Malathi ve ark., 2014). Plastik atıkların çevreye zararları nedeniyle üzerinde 

çalışılan biyopolimer ambalaj malzemeleri lipitlerden, polisakkaritlerden, proteinlerden veya 

bunların karışımından yapılır (Espino‐Díaz ve ark., 2010; Seyedi ve ark., 2014) ) ve gıdada 

nem, aroma, gaz bariyer özelliği göstererek, gıda kalitesini arttırır, raf ömrünü uzatırlar 

(Kokoszka ve ark., 2010). Yenilebilir filmler ve kaplamalar gıdanın taşınmasında, 

sağlamlığının devam ettirilmesinde de önemlidir (Fang ve ark., 2002). Yenilebilir filmlerin en 

önemli özelliklerinden biri antimikrobiyal ve antioksidanlar gibi aktif bileşenlerle birlikte 

kullanılarak kalite ve raf ömrünü artırabilmeleridir (Burt, 2004; Raybaudi-Massilia ve ark., 

2006).  

Chia (Salvia hispanica L.) tohumundan yenilebilir film üretimi yeni bir çalışma alanıdır. 

Besleyici ve fonksiyonel özellikleri sayesinde, chia tohumunun önemi giderek artmaktadır. 

Suya batırıldığında, tohum üronik asit bakımından zengin şeffaf bir müsilaj jeli yayar (Lin ve 

ark., 1994; Muñoz ve ark., 2012b). Bu zamk (gam) glikoz, ksiloz ve metil glukuronik asitten 

oluşan dallı bir polisakkarittir (Lin ve ark., 1994). Chia tohumları yaklaşık %5-6 müsilaj içerir 

ve ağırlığının 27 katına kadar su tutabilme özelliğine sahiptir (Reyes-Caudillo ve ark., 2008; 

Muñoz ve ark., 2012b). Chia müsilajı emülgatör, bağlayıcı, köpük stabilizatörü, süspansiyon 

ajanı olarak gıda endüstrisinde kullanılabilir (de la Paz Salgado-Cruz ve ark., 2013). Chiadan 

elde edilen zamklar, yenilebilir film ve kaplamalar için kullanılabilir (Muñoz ve ark., 2012a). 

Chia tohumundan film üretimi ile ilgili oldukça az literatüre rastlanmıştır.  

Bu çalışmada dünya genelinde oldukça sık tüketilen, besleyici ve fonksiyonel özelliği yüksek 

olan chia tohumunun gıda kaplama materyali olarak film üretiminde kullanılması 

amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT

2.1. MATERYAL 

Çalışmada kullanılan chia (Salvia hispanica L.) tohumları Konya piyasasından elde edilmiştir. 

Tohumlar film üretimi için kullanılana kadar oda sıcaklığında ve kapalı halde tutulmuştur. 

Kullanılan gliserol (Sigma Aldrich Co., ABD) ve tüm kimyasallar reaktif derecelidir. 
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 2.1.1.MÜSİLAJ ELDESİ 

Müsilaj ekstraksiyonu için Muñoz ve ark. (2012b) tarafından rapor edilen metot, bazı 

modifikasyonlarla uygulanmıştır. Beher içerisine 1:40 oranında chia tohumu ve distile su 

eklenmiş, pH’sı, 0.2 M NaOH çözeltisi ile 8'e ayarlanmıştır. Ekstraksiyon işlemi 80 °C'de 2 

saat süreyle mekanik olarak karıştırılarak yapılmıştır. Daha sonra sulu süspansiyon bir kurutma 

tepsisine yayılmış ve 10 saat boyunca 50 °C sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Kurutulmuş müsilaj, 

gözenekli elek üzerinde ovalanarak tohumdan ayrılmıştır. 

2.1.2. FİLM HAZIRLAMA 

Yenilebilir film hazırlamak için Dick ve ark. (2015)’nın kullandığı metot modifiye edilerek 

kullanılmıştır. Kurutulmuş chia müsilaj, distile su (%1 w/v) içinde çözülmüş, 25 °C'de 3 saat 

boyunca mekanik olarak karıştırılmıştır. Çözelti pH'sı, 0.1 M NaOH ile 9'a ayarlanmıştır. Chia 

müsilaj ağırlığının %80’i oranında gliserol derişimi çözelti içerisine eklenmiştir. Film 

çözeltileri daha sonra 30 dakika boyunca sürekli karıştırılarak 80 °C'de ısıtılmıştır. Hazırlanan 

çözeltiler petri kaplarına (22±0.1 g) dökülerek, 35 °C'de 15-20 saat boyunca kurutma dolabında 

kurutulmuştur. 

2.2. METOT 

2.2.1. NEM 

Hazırlanan film örnekleri etüvde (Nüve) 105 °C'de kurutulmuş ve nem içeriği, 24 saat 

kurutmanın ardından aşağıdaki formülle hesaplanmıştır (AOAC, 2000). 

% Nem miktarı=[(W1-W2)/W1]×100 

W1: Kurutma öncesi ağırlık  

W2: Kurutma sonrası oda sıcaklığındaki ağırlık 

2.2.2. KALINLIK 

Filmlerin kalınlığı, ± 0.01 mm duyarlılığa sahip dijital bir mikrometre (Mitutoyo 500-181-30 

Dijital Kumpas, Japonya) kullanılarak elde edilmiştir (Capitani ve ark., 2016). Ölçümler, film 

örneklerinin beş farklı noktasından rastgele alınmış ve filmin kalınlığı bu ölçümlerin ortalaması 

olarak hesaplanmıştır. 

2.2.3.SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK 

Suda çözünürlük Gontard ve ark. (1993) tarafından tanımlanan yönteme göre belirlenmiştir. 0.1 

g film, oda sıcaklığında 24 saat boyunca 30 mL saf su içine daldırılmıştır. Süre sonunda su, 

önceden kurutulup tartılmış olan Whatman No 1 filtre kağıdından süzülmüştür. Filmin 

çözünmeyen parçalarını içeren filtre kâğıdı, etüvde 24 saat boyunca 105 °C'de kurutulmuştur. 

Kurutmanın ardından filtre kâğıdı tartılmıştır. Filmlerin suda çözünürlüğü aşağıdaki formülle 

belirlenmiştir: 

% Suda Çözünürlük = [(İlk kuru ağırlık-Son kuru ağırlık) / İlk kuru ağırlık] × 100 

2.2.4. RENK 

Renk ölçümleri bir kromametre (Konica Minolta CR-400, Minolta Camera Co. Ltd., Osaka, 

Japonya) kullanılarak yapılmıştır. Cihaz, ölçümlerden önce beyaz bir standart plaka (L*=88.67, 

a* =-2.47, b * =10.34) ile kalibre edilmiştir. Filmlerin L* (parlaklık), a* (kırmızı veya yeşil) ve 

b* (sarı veya mavi) değerleri CIELab renk parametrelerine göre belirlenmiştir. 

2.2.5. IŞIK GEÇİRGENLİK  

Filmlerin ışık geçirgenliği UV-Visible spektrofotometre (Optizen POP UV/VIS, Daejeon, 

South Korea) ile ölçülmüştür. Filmler spektrofotometre küvet boyutuna göre dikdörtgen 
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şeklinde kesilmiş ve küvetlere yerleştirilmiştir. Karşılaştırma amacıyla sentetik ambalaj 

malzemesi olarak LDPE kullanılmıştır. Spektrumlar ultraviyole ve görünür dalga boylarında 

(200-800 nm) okuma yapılarak elde edilmiştir (Fang ve ark., 2002). Her filmin opaklığı UV-

Visible spektrofotometre ile 600 nm dalga boyunda ölçüm yapılarak belirlenmiştir. Değerler 

Han ve Floros (1997) tarafından belirtilen denkleme göre hesaplanmıştır: 

Opaklık= A600/x 

A: 600 nm’deki absorbans, x: filmin kalınlığı 

2.2.6. İSTATİSTİKİ ANALİZ 

Elde edilen veriler Minitab Statistical Software, Release 16.0 programı kullanılarak Varyans 

analizine tabi tutulmuştur. Gruplar arasındaki farkların önemli olup olmadığını karşılaştırmak 

için ortalama değerler Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

3. SONUÇLAR

3.1.NEM 

Hazırlanan film örneğinin nem değeri %42.60 bulunmuştur (Tablo 1). Dick ve ark. (2015), 

farklı gliserol oranlarının chia müsilajdan elde edilen filmlerin fizkokimyasal ve mekanik 

özellikleri üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada, gliserol oranının artmasıyla filmlerin nem 

içeriklerinin de arttığını tespit etmiş ve nem içeriklerinin %18.18-41.88 arasında olduğunu 

bulmuşlardır (p<0.05). Uranga ve ark. (2019) hazırladıkları farklı oranda sitrik asit ve kitosan 

ilave edilmiş jelatin filmlerin nem değerlerinin %11.21 ila %13.46 değerleri arasında olduğunu 

tespit etmişlerdir (p<0.05). Yapılan başka bir çalışmada psyllium tohumundan elde edilen 

müsilajlar ile hazırlanan filmlerin nem içerikleri %13.50-16.72 aralığında bulunmuş ve gliserol 

oranı arttıkça, nem içeriğinin de arttığı belirlenmiştir (p<0.05) (Ahmadi ve ark., 2012).  

Tablo 1. Film örneğinin nem (%), kalınlık (mm) ve suda çözünürlük (%) değerleri 

Nem miktarı (%) Kalınlık (mm) Suda çözünürlük (%) 

42.60 0.08 46.30 

3.2. KALINLIK 

Film örneklerinin kalınlığı 0.08 mm olarak ölçülmüştür (Tablo 1). Çalışma sonuçlarımıza 

benzer şekilde Jouki ve ark. (2013), tere tohumundan üretilen filmler üzerine farklı gliserol 

oranlarının etkilerini araştırdıkları çalışmada elde edilen filmlerin kalınlıklarının 67 µm ila 79 

µm arasında olduğunu tespit etmişlerdir (p<0.05). Ravishankar ve ark. (2012) elma, havuç ve 

ebegümeci ile hazırlanan filmlerin kalınlığını sırasıyla 0.125 ila 0.135 mm, 0.040 ila 0.049 mm, 

0.049 ila 0.056 mm olarak ölçmüştür. Ahmadi ve ark. (2012) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada psyllium tohumundan elde edilen müsilajlar ile hazırlanan filmlerin kalınlık değeri, 

artan gliserol oranıyla artarak sırasıyla 0.050, 0.060, 0.072 mm bulunmuştur (p<0.05). 

Benavides ve ark. (2012) yaptıkları çalışmada hazırladıkları filmlerin kalınlığını 33 µm ila 42 

µm arasında bulmuşlardır (p<0.05). 

3.3. SUDA ÇÖZÜNÜRLÜK 

Filmlerin suda çözünürlük değeri % 46.30 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Jouki ve ark. (2014) 

farklı oranlarda (%0, 1, 1.5 ve 2) kekik yağı içeren ayva çekirdeğinden ürettikleri filmlerin 

antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerini inceledikleri çalışmada, filmlerin suda çözünürlük 

değerlerinin % 47.69 ila 43.23 arasında değiştiğini ve kekik yağı konsantrasyonunun artmasıyla 

suda çözünürlük değerinin azaldığını, %2 kekik yağı ilavesinin suda çözünürlük değeri 

üzerinde önemli (p<0.05) olduğunu tespit etmişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada jinseng 

ekstraktı ilave edilerek hazırlanan aljinat filmlerin suda çözünürlük değerleri, 25 °C’de 
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%77.77–85.92, 80 °C’de ise %90.33–95.58 arasında bulunmuştur (p<0.05) (Norajit ve ark., 

2010). 

3.4. RENK 

Hazırlanan chia müsilaj bazlı filmlerin L*, a* ve b* değerleri Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2 . Chia müsilaj bazlı filmin renk değerleri 

L* a* b* 

73.89 2.03 13.63 

Chia müsilaj içerisine farklı gliserol oranı ilavesiyle (%25, %50, %75) film üretilen bir 

çalışmada filmin L* değeri 79.97-82.71, a* değeri 0.69-0.84, b* değeri 23.81-28.28 bulunmuş, 

%75 gliserol oranıyla hazırlanan filmin renk parametreleri, diğer gruplara göre istatistiki açıdan 

önemli (p<0.05) bulunmuştur (Dick ve ark., 2015). Yapılan başka bir çalışmada filmin renk 

değerleri, artan gliserol oranıyla artmış ve L* değeri 63.44 ila 73.53, a* değeri -0.89 ila -0.93, 

b* değeri ise 3.89 ila 5.29 bulunmuştur. L* ve b* değerleri arasındaki fark istatistiki açıdan 

önemli (p<0.05) bulunmuştur (Jouki ve ark., 2013). Nişasta ve farklı oranlarda karboksimetil 

selüloz içeren filmlerin özelliklerinin incelendiği bir çalışmada karboksimetil selüloz oranının 

artmasıyla, L* değerinin arttığı, b* değerinin ise düştüğü gözlenmiştir (Ghanbarzadeh ve ark., 

2010).  

3.5. IŞIK GEÇİRGENLİK 

Tablo 3’de hazırlanan chia müsilaj bazlı filmlerin ışık geçirgenlik ve opaklık değerleri 

verilmiştir. 

Tablo 3 . Filmlerin ışık geçirgenlik (%T) ve opaklık değeri 

Dalga boyları (nm) 

Film 

örnekleri 

200 280 350 400 500 600 800 opaklık 

LDPE 0.17 0.29 47.72 56.33 60.12 62.49 65.19 2.94b±0.00 

Chia film 0.10 0.12 7.06 18.63 26.24 29.54 41.90 3.34a±0.03 

Ortalama değerler ± standart sapmayı ifade etmektedir.  
a-b: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan birbirinden farklıdır (p<0.05). 

Tablo 3’e göre chia müsilaj bazlı filmin ışık geçirgenlik değeri kontrol olarak kullanılan 

LDPE’ye göre daha düşük çıkmıştır. Yüksek geçirgenlik değeri, filmin daha düşük ışık 

geçirgenliğine sahip olduğu anlamına gelir. Bu da filmin oksidasyonu geciktirme amacıyla 

kullanılabileceğini gösterir. Chia filmin opaklık değeri ise LDPE’den daha yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). Dick ve ark. (2015), farklı oranlarda gliserol ilave ederek hazırladıkları chia filmin 

ışık geçirgenlik değerini OPP ve LDPE ile karşılaştırarak ölçmüşler ve chia filmin sentetik 

filmlere göre daha düşük ışık geçirgenliği sergilediğini tespit etmişlerdir. Norajit ve ark. (2010) 

yürüttükleri çalışmada film örneklerinin kontrole göre düşük ışık geçirgenliği sergilediğini 

gözlemlemişler ve saydamlık değerinin ise artan gliserol oranıyla azaldığını gözlemlemişlerdir 

(p<0.05). Fang ve ark. (2002) peynir altı suyu (whey) proteininden elde ettiği filmin ışık 

geçirgenlik değerinin 200-280 nm’de kontrol olarak kullanılan LDPE ve Nylon 6.6’ya kıyasla 

düşük olduğunu bulmuşlardır. 

4. ÇIKARIM

Yürütülen bu çalışmayla son yıllarda sıklıkla tüketilen chia tohumunun, gıdaların 

kaplanmasında yenilebilir film üretiminde de kullanılabileceği tespit edilmiştir. Chia müsilaj 
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bazlı yenilebilir filmin, UV dalga boyunda, sentetik filmle karşılaştırıldığında iyi bir ışık bariyer 

özelliği gösterdiği görülmüş, gıdaları oksidatif bozulmalara karşı koruma amacıyla 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma ile chia müsilaj bazlı filmin kaplama 

materyali olarak gıdalarda kullanılabilme olanağının olduğu saptanmıştır. 

KAYNAKÇA 

Ahmadi, R., Kalbasi-Ashtari, A., Oromiehie, A., Yarmand, M. S. and Jahandideh, F., 2012, 

Development and characterization of a novel biodegradable edible film obtained from 

psyllium seed (Plantago ovata Forsk), Journal of Food Engineering, 109 (4), 745-751. 

AOAC, 2000, Official Methods of Analysis of AOAC Int. (17th ed.). AOAC Int. Suite 500, 

481 North Frederick Avenue Gaithersburg, Maryland 20877-2417 USA. 

Benavides, S., Villalobos-Carvajal, R. and Reyes, J., 2012, Physical, mechanical and 

antibacterial properties of alginate film: Effect of the crosslinking degree and oregano 

essential oil concentration, Journal of Food Engineering, 110 (2), 232-239. 

Burt, S., 2004, Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—

a review, International Journal of Food Microbiology, 94 (3), 223-253. 

Capitani, M. I., Matus-Basto, A., Ruiz-Ruiz, J., Santiago-García, J., Betancur-Ancona, D., 

Nolasco, S. M., Tomás, M. C. and Segura-Campos, M., 2016, Characterization of 

biodegradable films based on Salvia hispanica L. protein and mucilage, Food and 

Bioprocess Technology, 9 (8), 1276-1286. 

de la Paz Salgado-Cruz, M., Calderón-Domínguez, G., Chanona-Pérez, J., Farrera-Rebollo, R. 

R., Méndez-Méndez, J. V. and Díaz-Ramírez, M., 2013, Chia (Salvia hispanica L.) seed 

mucilage release characterisation. A microstructural and image analysis study, 

Industrial Crops and Products, 51, 453-462. 

Dick, M., Costa, T. M. H., Gomaa, A., Subirade, M., de Oliveira Rios, A. and Flôres, S. H., 

2015, Edible film production from chia seed mucilage: Effect of glycerol concentration 

on its physicochemical and mechanical properties, Carbohydrate Polymers, 130, 198-

205. 

Espino‐Díaz, M., De Jesús Ornelas‐Paz, J., Martínez‐Téllez, M. A., Santillán, C., Barbosa‐
Cánovas, G. V., Zamudio‐Flores, P. B. and Olivas, G. I., 2010, Development and 

characterization of edible films based on mucilage of Opuntia ficus‐indica (L.), Journal 

of Food Science, 75 (6), E347-E352. 

Fang, Y., Tung, M., Britt, I., Yada, S. and Dalgleish, D., 2002, Tensile and barrier properties 

of edible films made from whey proteins, Journal of Food Science, 67 (1), 188-193. 

Ghanbarzadeh, B., Almasi, H. and Entezami, A. A., 2010, Physical properties of edible 

modified starch/carboxymethyl cellulose films, Innovative Food Science & Emerging 

Technologies, 11 (4), 697-702. 

Gontard, N., Guilbert, S. and CUQ, J. L., 1993, Water and glycerol as plasticizers affect 

mechanical and water vapor barrier properties of an edible wheat gluten film, Journal 

of Food Science, 58 (1), 206-211. 

Han, J. H. and Floros, J. D., 1997, Casting antimicrobial packaging films and measuring their 

physical properties and antimicrobial activity, Journal of Plastic Film & Sheeting, 13 

(4), 287-298. 

Jouki, M., Khazaei, N., Ghasemlou, M. and HadiNezhad, M., 2013, Effect of glycerol 

concentration on edible film production from cress seed carbohydrate gum, 

Carbohydrate Polymers, 96 (1), 39-46. 

Jouki, M., Mortazavi, S. A., Yazdi, F. T. and Koocheki, A., 2014, Characterization of 

antioxidant–antibacterial quince seed mucilage films containing thyme essential oil, 

Carbohydrate Polymers, 99, 537-546. 

                                                                                                                                                                  51



Kokoszka, S., Debeaufort, F., Hambleton, A., Lenart, A. and Voilley, A., 2010, Protein and 

glycerol contents affect physico-chemical properties of soy protein isolate-based edible 

films, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 11 (3), 503-510. 

Lin, K.-Y., Daniel, J. R. and Whistler, R. L., 1994, Structure of chia seed polysaccharide 

exudate, Carbohydrate Polymers, 23 (1), 13-18. 

Malathi, A., Santhosh, K. and Udaykumar, N., 2014, Recent trends of Biodegradable polymer: 

Biodegradable films for Food Packaging and application of Nanotechnology in 

Biodegradable Food Packaging, Current Trends in Technology and Science, 3 (2), 73-

79. 

Muñoz, L., Aguilera, J., Rodriguez-Turienzo, L., Cobos, A. and Diaz, O., 2012a, 

Characterization and microstructure of films made from mucilage of Salvia hispanica 

and whey protein concentrate, Journal of Food Engineering, 111 (3), 511-518. 

Muñoz, L., Cobos, A., Diaz, O. ve Aguilera, J., 2012b, Chia seeds: Microstructure, mucilage 

extraction and hydration, Journal of Food Engineering, 108 (1), 216-224. 

Norajit, K., Kim, K. M. and Ryu, G. H., 2010, Comparative studies on the characterization and 

antioxidant properties of biodegradable alginate films containing ginseng extract, 

Journal of Food Engineering, 98 (3), 377-384. 

Ravishankar, S., Jaroni, D., Zhu, L., Olsen, C., McHugh, T. and Friedman, M., 2012, 

Inactivation of Listeria monocytogenes on ham and bologna using pectin‐based apple, 

carrot, and hibiscus edible films containing carvacrol and cinnamaldehyde, Journal of 

Food Science, 77 (7), M377-M382. 

Raybaudi-Massilia, R. M., Mosqueda-Melgar, J. and Martin-Belloso, O., 2006, Antimicrobial 

activity of essential oils on Salmonella enteritidis, Escherichia coli, and Listeria 

innocua in fruit juices, Journal of Food Protection, 69 (7), 1579-1586. 

Reyes-Caudillo, E., Tecante, A. and Valdivia-López, M., 2008, Dietary fibre content and 

antioxidant activity of phenolic compounds present in Mexican chia (Salvia hispanica 

L.) seeds, Food Chemistry, 107 (2), 656-663. 

Seyedi, S., Koocheki, A., Mohebbi, M. and Zahedi, Y., 2014, Lepidium perfoliatum seed gum: 

A new source of carbohydrate to make a biodegradable film, Carbohydrate polymers, 

101, 349-358. 

Uranga, J., Puertas, A., Etxabide, A., Dueñas, M., Guerrero, P. and de la Caba, K., 2019, Citric 

acid-incorporated fish gelatin/chitosan composite films, Food Hydrocolloids, 86, 95-

103. 

                                                                                                                                                                  52



DOĞRUDAN ANIZA EKİM YÖNTEMİYLE YEM BİTKİLERİNİN 

YETİŞTİRİLMESİ 

CULTIVATION FORAGE CROPS BY DIRECT SEEDING METHOD 

Ali ÖZEL 

Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri ABD, Konya 

Prof. Dr. Ramazan ACAR 

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya 

ÖZET 

Hayvansal üretimde en önemli yem grubu olan kaba yemler, çayır mera alanları ve yem bitkileri 

tarımından elde edilmektedir. Meralar üzerindeki kontrolsüz aşırı otlatmayı ortadan kaldırmak 

ve kalite kaba yem üretimini artırmak için tarla tarımında yem bitkileri yetiştiriciliği 

arttırılmalıdır. Yem bitkileri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi nedenler, 

alternatif üretim şekillerinin araştırılmasına sebep olmaktadır. Tarla tarımında yoğun toprak 

işlemenin olumsuz etkilerini ortadan kaldıran doğrudan ekim yöntemi bunlardan biridir. Bu 

çalışmada, yem bitkilerinin anıza doğrudan ekimi çeşitli araştırmalardan elde edilen bulgular 

ışığında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yem Bitkileri, Doğrudan Ekim, İkinci Ürün 

ABSTRACT 

Roughage which is the most important feed group in animal production are obtained from 

pasture and rangeland and feed crop agriculture. In order to put away overgrazing without 

control in pastures and increase the quality roughage production, forage crops should be 

increased in field agriculture. Reasons such as reducing production costs in forage crops costs 

lead to the investigation of alternative production methods. Direct seeding method which is the 

liminating the negative effects of intensive soil cultivation in field agriculture is one of them. 

In this study, the direct seeding (no-tiil) of forage crops by considering the results of various 

experiments on this subject. 

Key Words: Forage Crops, Direct Seeding, Second Crop. 

GİRİŞ 

Tarımsal üretimin başlangıcı olan toprak işleme faaliyetleri bilinçsiz ve aşırı yapıldığı 

zaman doğaya zarar vermektedir. Yoğun toprak işleme ve anız gibi organik bitki artıklarının 

yakılması toprakta bazı olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Yoğun toprak işleme sonucu 

meydana gelebilecek olumsuzluklar; toprağın sıkışması, toprağın toz haline getirilmesiyle 

yüzey pürüzlülüğünün azalması sonucu su ve rüzgar erozyonu riskinin artması, verimli üst 

katmanda organik madde kaybı şeklinde sıralanabilir (Aykas ve ark., 2005; Bista et al., 2017). 

Bu olumsuzlukları ve üretim maliyetlerini minimize etmek amacıyla geleneksel toprak 

işlemeye alternatif toprak işleme sistemlerinin geliştirilmesi giderek önem kazanmıştır (Çelik, 
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2009). Tohum yatağı hazırlama faaliyetlerini kapsayan toprak işleme sistemleri temel olarak 

iki ana grupta toplanır. Bunlar (Aykas ve ark., 2005); 

• Geleneksel toprak işleme

• Koruyucu toprak işlemedir. (şerit toprak işleme, ekim sırasında toprak işleme, malçlı toprak

işleme, azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemleri) 

Toprak işleme yoğunluğunun azaltılması amacıyla pulluk kullanılmayan, ön bitkiye ait 

artıkların en az % 30 oranında tarla yüzeyinde kalmasını sağlayan, böylece topraktaki nem 

kaybını ve su-rüzgar erozyonunu azaltmayı, toprak sağlığını iyileştirmeyi, ürün verimliliği ve 

karlılığı artırmayı amaçlayan sisteme korumalı toprak işleme denilmektedir (Derpsch, 2003; 

Aykas ve ark., 2005; Çelik, 2009; Aykas ve ark., 2010; Bista et al., 2017).  

Bu çalışmada; korumalı toprak işleme faaliyetlerinden biri olan doğrudan ekim 

yönteminin yem bitkileri tarımında uygulanması değerlendirilmiştir. 

DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMİ 

Ön bitki ürünün hasadından sonra herhangi bir toprak işleme yapılmadan, direkt olarak 

anız üzerine yapılan ekim doğrudan ekim olarak adlandırılır. Başarısı iklim ve toprak 

koşullarına, ekim makinasının performansına ve yabancı ot mücadelesine bağlı olarak, 

Dünya’da özellikle yıllık yağış ortalamasının 200-500 mm arasında olduğu bölgelerde yoğun 

olarak kullanılmaya başlanan bir sistem olduğu bildirilmiştir (Aykas ve ark., 2005; Çelik, 

2009). Toprak işlemesiz doğrudan ekim yönteminin avantajları; toprak yüzeyine yakın bölgede 

organik madde miktarının artması, toprakta nem kaybının azalması, enerji ve iş gücü tasarrufu, 

su ve rüzgâr erozyonunun minimize edilmesi, toprak suyunun etkin kullanımı ve toprak 

sıkışmasının önlenmesi şeklinde sıralanabilir (Aykas ve ark., 2005; Acar ve Mülayim, 2014). 

Bu sistemin en önemli sorunu ilk yıllarda yabancı ot kontrolü olup, genellikle mücadelede 

herbisitler kullanılmaktadır (Aykas ve ark., 2005; Aykas ve ark., 2010; Bista et al., 2017). 

YEM BİTKİLERİ TARIMINDA DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMİ 

Kaliteli kaba yem üretim potansiyelleri son derece azalmış olan meralar üzerindeki 

otlatma baskısının ortadan kaldırılarak daha verimli hale gelmelerini sağlamak amacıyla tarla 

tarımı içinde yem bitkileri yetiştiriciliği geliştirilmelidir. Yem bitkileri, hayvanlar için gerekli 

kaliteli kaba yemi sağlamasının yanında, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine olumlu etki 

yaparak kendinden sonra gelen bitkinin verimine katkı sağlarlar. Farklı ekolojik koşullara sahip 

Ülkemizde yem bitkileri tarımı ana ürün ve ikinci ürün olarak yapılabilir. Fakat Ülkemizde, 

diğer ürünlerle karşılaştırıldığında yem bitkilerinin nakdi getirisi düşük olduğundan bu 

bitkilerin tarımı ana ürün yerine daha çok ara ürün, yan ürün veya ikinci ürün olarak dikkate 

alınmaktadır (Açıkgöz ve ark., 2005). Özellikle kaba yem amacıyla yetiştirilen, vejetasyon 

süresi kısa olan tek yıllık yem bitkileri hemen hemen tüm Bölgelerimiz de ikinci ürün tarımına 

uygundur. Bu durum ise tarla tarımı içerisinde diğer bitkilerinin ekiliş ve verim miktarlarını 

azaltmadan, yem bitkileri ekiliş alanlarının ve üretimlerinin arttırılabilmesine (Açıkgöz ve ark., 

2005) olanak sağlamaktadır. Ara ürün yetiştiriciliği, birden fazla ürün alma imkanı olan 

bölgelerimizde ve sulanabilir alanlarda, ana ürün olarak değerlendirilen bitkinin hasadı ile diğer 

ana ürün bitkinin ekimi arasında veya nadas+buğday sistemi içerisinde nadas döneminde 

yapılan yetiştiriciliktir. Yem bitkileri ara ürün yetiştiriciliği Ülkemiz iklim şartlarına göre kışlık 

ara ürün ve ikinci ürün şeklinde uygulanmaktadır (Acar ve ark., 2007). Kışları ılık geçen kıyı 

bölgelerimizde yazlık ana üründen önce tek yıllık baklagil yem bitkileri yeşil ve kuru ot 

amacıyla yetiştirilebileceği gibi yazlık olarak ekilen kışlık ana ürünlerin hasadından sonra 

silajlık mısır veya hasıl sorgum ikinci ürün olarak yetiştirilebilir (Açıkgöz ve ark., 2005; Acar 

ve ark., 2007). Ayrıca Orta Anadolu gibi ekolojilerde sulanabilir alanlarda özellikle arpa 
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hasatından sonra yeşil yem, silajlık veya hayvan otlatma amacıyla farklı yem bitkilerinin ikinci 

ürün olarak yetiştirilebileceği bildirilmiştir (Mülayim ve Acar, 2004). Yem bitkilerinin özellikle 

ikinci ürün yetiştiriciliğinde hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de kısa dönemde 

yapılacak bu üretimde zamandan tasarruf sağlamak amacıyla yem bitkilerinin anıza ekimi 

üzerine çalışmalar son zamanlarda hız kazanmıştır. Örneğin; Konya şartlarında buğday 

hasatından sonra (Temmuz-Ekim ayları arasında) anıza doğrudan ekimi yapılabilecek en uygun 

baklagil yem bitkisi (adi fiğ, İran üçgülü, İskenderiye üçgülü ve yem bezeleyesi) türünü tespit 

etmek amacıyla yürütülen bir araştırmada, hububat hasatından sonra adi fiğ (494.8 kg/da) ve 

İran üçgülünün (403.0 kg/da) kuru otu için bile başarıyla yetiştirilebileceği ve doğrudan ekim 

yöntemiyle bir takım maliyetlerin ortadan kaldırılabileceği bildirilmiştir (Özer, 1992). Konya 

ekolojik koşullarında arpa hasadı sonrası (Temmuz-Ekim ayları arasında) anıza doğrudan 

ekilen bazı baklagil yem bitkilerinden çemen, adi fiğ ve yem bezelyesi+yulaf karışımlarının 

yüksek yeşil ot, kuru ot ve ham protein verimleri nedeniyle bu gibi ekolojilerin sulanabilen 

alanlarında tavsiye edilebileceği bildirilmiştir (Acar, 1995).  

Şekil 1:Doğrudan ekim ile yetiştirilen adi fiğ, yem bezelyesi, saf çemen 

Yine Konya ekolojisinde yapılan diğer bir çalışmada buğday hasatından sonra ekilen 

yem bezelyesinin yüksek yeşil ot verimi (2191.8-5191.2 kg/da) ve yüksek protein verimi 

(120.0-325.9 kg/da) yönünden ikinci ürün olarak sulu şartlarda anıza ekim yöntemiyle 

rahatlıkla yetiştirilebileceği bildirilmiştir (Aşıcı, 2006). Sidney’de yarı kurak bir bölgede sığır 

otlatmak amacıyla kuru arazideki münavebe sisteminde toprak işlemesiz ekimi yapılan yem 

bitkilerinin verim ve kalitesini belirlemek için farklı bitkilerin (Yem bezelyesi, yulaf, kışlık 

tritikale, şalgam, turp, yonca, fiğ ve ayçiçeği) karışımlarını içeren çalışmada kuru madde 

verimi, sindirilebilirlik, ham protein vb. sonuçlara göre yem bezelyesi ve yulaf içeren 

karışımların münavebede nadas yerine kullanılmasının alternatif olabileceği bildirilmiştir 

(Titlow et al., 2012). Kayseri koşullarında doğrudan ekim yöntemine uyum sağlayabilecek 

ikinci ürün silajlık mısır çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada kışlık olarak 

yetiştirilen Macar fiği+tahıl karışımı sonrası ekilen silajlık mısırın başarıyla yetiştirilebileceği, 

toprak işlemesiz tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birim alanda yakıt tüketiminden 

ortalama 4 - 6 l/da tasarruf sağlanacağı, zaman ve iş gücü tasarrufuna katkı sağlayacağı 

belirtilmiştir (Dulkar, 2015). Eskişehir şartlarında Temmuz–Eylül ayları arasında geleneksel ve 

anıza ekim olmak üzere iki farklı şekilde yetiştirilen bazı yem bitkilerinde (yem bezelyesi, adi 

fiğ, koca fiğ, mürdümük) bitki boyu, yaş ot veriminde en yüksek verimlerin ve kabul edilebilir 

ham protein oranına sahip kaba yemin doğrudan ekim yönteminden elde edildiği, deneme 

sonuçları bütün olarak değerlendirildiğinde yöre için yem bezelyesinin anıza ekiminin uygun 

olduğu belirtilmiştir (Dereli, 2015). Çukurova Bölgesi’nde ikinci ürün silajlık mısırda 

uygulanan geleneksel toprak işleme ile korumalı toprak işleme yöntemlerinin teknik ve 
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ekonomik yönden karşılaştırıldığı bir çalışmada verimle ilgili en düşük değerlerin doğrudan 

ekim yöntemi ve bantvari toprak işleme yönteminden elde edilmesine karşın; doğrudan ekim 

yönteminde yakıt tüketimi ve iş verimi yönünden diğer yöntemlere göre yaklaşık %85-92 

arasında tasarruf sağlandığı ve verimi iyileştirici çalışmalar yapılarak bu yöntemin 

yaygınlaşmasının ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı da bildirilmiştir (Karaağaç ve 

Barut, 2007). Konya koşullarında tahıl hasadından sonra (Temmuz-Ekim ayları arasında) 

toprak işlemesiz veya işlemeli uygulamalarda II. ürün olarak yetiştirilecek en uygun sorgum 

çeşidinin verim ve kalitesi üzerine yürütülen bir çalışmada, iki ekim yönteminden de elde edilen 

sonuçlar arasında çok büyük farklar olmadığından benzer ekolojilerde tahıl hasadından sonra 

ikinci ürün olarak sorgum çeşitlerinin toprak işleme yapılmaksızın direk anıza ekimi 

önerilmiştir (Tuğay ve Acar, 2013). 

Şekil 2: Doğrudan ekim yöntemiyle yetiştirilen ikinci ürün Sorgum 

Ara ürün yem bitkileri tarımı üzerine yapılan birçok çalışmada bu bitkilerin doğrudan 

anıza ekimi konu edilmiştir. Bu çalışmalar ışığında ara ürün yem bitkileri tarımında doğrudan 

anıza ekim uygulanabilir bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır (Özer, 1992; Acar, 1995; 

Aşıcı, 2006; Tuğay ve Acar, 2013; Dereli, 2015).  

Şekil 3: Doğrudan anıza ekim yönteminin bazı örnekleri (Anonim, 2019a; Anonim, 2019b) 

Doğrudan ekim yönteminin toprak organik madde miktarının artırılması, toprakta nem 

kaybının azaltılması, toprak sıkışmasının önlenmesi, su ve rüzgâr erozyonunun önlenmesi gibi 

avantajları ve amaçları (Aykas ve ark., 2005; Acar ve Mülayim, 2014) göz önüne alındığında 

yem bitkileri tarımı ve doğrudan ekim yönteminin bir birini destekleyen iki sistem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; 
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 Ana ürün yetiştiriciliğinden sonra, iklim şartları uygun olan veya sulanabilen alanlarda

arazinin boş kaldığı dönemde, özellikle vejetasyon süresi kısa olan baklagil yem bitkilerinin 

doğrudan anıza ekim yöntemiyle yetiştirilmesi, hem zamandan hem de enerji ve iş gücünden 

tasarruf sağlayacaktır (Aykas ve ark., 2005; Acar ve Mülayim, 2014). Ayrıca bu dönemde hızlı 

gelişerek toprak yüzeyini çok iyi kaplayan bu bitkiler, toprağı gölgeleyerek toprakta nem 

kaybının azaltılmasına ve su ve rüzgâr erozyonunun önlenmesine katkı sağlayacaktır. 

 Toprağın özellikle nemli dönemlerinde aşırı tarla trafiği sonucu toprakta sıkışma

meydana geldiği ve topraktaki hava boşluklarının oranının % 10’nun altına düştüğünde kök 

gelişiminin durduğu bildirilmiştir (Aykas ve ark., 2005). Doğrudan ekim yöntemiyle tarla 

trafiği azaltılacağından toprak sıkışmasının önüne geçilerek yem bitkilerinin kök gelişimine 

katkı sağlanacaktır.  

 Doğrudan ekim yöntemiyle yem bitkilerinin ekilmesi, bu yöntemde sorun olan yabancı

ot kontrolü (Aykas ve ark., 2005; Aykas ve ark., 2010; Bista et al., 2017) problemini de kısmen 

ortadan kaldırmaktadır. Özellikle kaba yem amacıyla yetiştirilen bitkilerin hasadı sırasında 

henüz tohum oluşturmayan yabancı otlar da yok edildiğinden yem bitkileri kendinde sonraki 

bitkiye temiz bir tarla bırakmakta ve yabancı ot mücadelesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca yem 

bitkilerinin yabancı otları baskı altına almasında tohum çimlenmesi üzerine sahip olduğu 

allelopatik etkisi bilinmektedir. Yem bitkileri arasında en fazla allelopatik etkiye sahip olan 

bitki yonca (Medicago sativa) olup, önemli baklagil yem bitkilerinden çayır üçgülü (Trifolium 

pratense), kırmızı üçgül (Trifolium incarnatum) ve tüylü fiğ (Vicia villosa) buğdaygil yem 

bitkilerinden de domuz ayrığı (Dactylis gIomerata), kılçıksız brom (Bromus inennis), kamışsı 

yumak (Festuca anmdinacea) ve tek yıllık çim (Lolium multiflorum) türlerin de allelopatik 

etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Temel ve Tan, 2003). Yapılan bir çalışmada adi fiğin canlı 

malç olarak kullanılmasının, toprak yüzeyinde gölgeleme yapması yanında tohum çimlenmesi 

üzerine sahip olduğu allelopatik etki ile yabancı ot yoğunluğunun azaltılmasında etkili olacağı 

bildirilmiştir (Kitiş ve ark., 2016) 

 Özellikle hızlı gelişerek çok yüksek biyokütle üretebilen baklagil yem bitkileri yeşil

gübre amacıyla kullanıldıklarında veya kaba yem amacıyla biçildiklerinde toprakta bıraktıkları 

kök artıklarıyla doğrudan ekim yönteminin amaçlarından biri olan toprak organik maddesinin 

artırılmasına katkı sağlamaktadır. 

SONUÇ 

Tarımsal üretimde birim alandan alınan verimin artırılırken toprak ve su kaynaklarının 

korunması da göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde bulunan kaba yem açığının 

kapatılması, meralar üzerindeki baskının ortadan kaldırılması ve toprak-su kaynaklarının 

sürdürülebilirliği açısından tarla tarımı içerisinde toprak üzerinde olumlu etkileri bilinen yem 

bitkileri üretiminin artırılması gerekmektedir. Ayrıca, üretim maliyetleri çiftçilerin üretim 

tercihlerinin başında gelen unsurlardan biridir. İşletme içerisinde hayvan beslemede kullanılan 

yem bitkilerinin doğrudan maddi getirisi olmadığından diğer ana ürünlerin yetiştiriciliğiyle 

rekabet edememektedir. İşte bu gibi sebeplerden dolayı yem bitkileri üretiminin karlı hale 

getirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında doğrudan anıza ekim yöntemi alternatif bir uygulama 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim ve toprak şartlarının uygun olduğu bölgelerde ve tahıl-

nadas sisteminin uygulandığı sulanabilen alanlarda mevcut münavebe sistemini bozmadan ara 

ürün olarak başarıyla yetiştirilebilen yem bitkileri tarımında hem zamandan hem de enerji ve iş 

gücünden tasarruf sağlama açısından doğrudan anıza ekim yöntemi uygulanabileceği tavsiye 

edilebilir.   
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ÖZET 

Doğal ve sentetik olarak elde edilen hidrokolloidler gıda endüstrisinde jelleştirici, 

stabilizatörler ve emülgatörler olarak kullanılırlar. Sentetik gamların yüksek maliyet, toksisite, 

çevre kirliliği gibi dezavantajlarının bulunmasından dolayı biyolojik uyumluluk,  

parçalanabilirlilik ve yenilenebilirlilik gibi birçok açıdan doğal gam arayışlarındaki ilgiyi 

artırmaktadır. Hidrokolloidler kapsüllerin duvar materyali olarak kullanıldığından dolayı 

verimli bir kapsülleme tekniği ve uygun kaplama malzemesinin seçimi oldukça önemlidir. 

Mikrokapsülleme teknikleri arasında en yaygın olan sprey ve dondurarak kurutma yöntemleri 

ile üretilebilecek sınırlı sayıda kaplama malzemesinin olması literatürdeki eksikliği ortaya 

koymaktadır. Araştırmacılar yeni bir enkapsülasyon yöntemi veya yeni bir kaplayıcı ajan 

üretme üzerine yoğunlaşmaktadır. Maltodekstrin, arabik gam gibi yaygın kullanılan duvar 

malzemeleri oksidasyona karşı koruma, iyi çözünürlülük gibi arzu edilen birçok özelliği 

karşılasa da salınım, düşük emülsüfiye etme kapasitesi ve artan fiyatlar sebebiyle bitkisel 

materyallerin alternatif gam olarak kullanılması tercih edilmektedir. Bu nedenle bu tez 

çalışması içerdiği yüksek miktardaki lifler sayesinde roka çekirdeğinin gıda hidrokolloidi 

olarak kullanma potansiyelini araştırmaktadır.   

Bitkisel omega-3 kaynaklarından keten tohumu yağı oksidasyona karşı duyarlıdır. Bu çalışma 

elde edilen roka tohumu gamını kullanarak mikroenkapsülasyon yöntemiyle keten tohumu 

yağının oksidatif stabilitesini artırmayı hedeflemektedir. Roka tohumu gamı ile ilgili daha 

önce literatürde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada roka tohumu gamı ve 

roka tohumunun diğer duvar malzemeleriyle kombinasyonuyla farklı ve özgün nitelikte 

mikrokapsüller üretilmiştir. Hazırlanan emülsiyonların katı içeriği literatüre göre % 30 

belirlenmiştir. Her emülsiyona enkapsülasyon etkinliğini artırmak  amacıyla maltodekstrin 

eklenmiştir. Emülsiyonların homojenizasyonu için farklı dakikalarda (1-10) ultrases (250W) 

uygulayıp optimum koşul belirlenmiştir. Süre arttıkça partikül boyutu azalmakta ve 

sabitlenmektedir. Yağ duvar oranları 1:2 ve 1:4 olarak keten tohumu yağı roka tohumu gamı 

ile mikroenkapsüle edilerek fizikokimyasal özellikleri, fiziksel ve oksidatif stabiliteleri, ve 

partikül karakterizasyonu belirlenmiştir. Emülsiyon karakterizasyonu için reolojik özellikleri, 

damlacık boyutu, zeta potansiyeli ve optik görüntüleri incelenmiştir. Emülsiyonlarda reolojik 

özellikleri, kalitenin belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Farklı yağ duvar oranları ve gam 

içerikleriyle hazırlanan emülsiyonlardan elde edilen model örneklerin kayma gerilmesi-kayma 

hızı ilişkileri incelendiğinde kayma incelmesi akış tipi gözlemlenmiştir. Bu akış davranışı  

O/W emülsiyonlarında arzu edilen bir akış davranışı özelliğidir. Dinamik reolojik özellikleri 

değerlendirildiğinde artan açısal frekansla roka tohumu eklendikçe G' ve G'' değerleri arttığı 
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görülmüştür. Her numune için tüm frekans aralığında  G', G''’ dan yüksek çıkmıştır. Bu sonuç 

roka tohumu gamı ilave edildikçe emülsiyonun katı karakter özelliğini güçlendirmektedir. 

Sonuçlar keten tohumu yağının enkapsülasyonunda başarılı bir şekilde kullanılabileceğini 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mikroenkapsülasyon, Stabilizatör, Doğal Gam, Keten Tohumu Yağı 

ABSTRACT 

Naturally and synthetically obtained hydrocolloids are used in the food industry as gelling, 

stabilizers and emulsifiers. Since synthetic gums have disadvantages such as high cost, 

toxicity, environmental pollution,  the interest in natural gum have been increased due to 

many aspects such as biocompatibility, degradability and renewability. Since hydrocolloids 

are used as wall material of the capsules, and efficient encapsulation techniques and the 

selection of the appropriate coating material are very important. The limited number of 

coating materials for spray drying and lyophilization methods, which are the most common 

microencapsulation techniques, reveals the lack of literature. As commonly used carrier 

agents, maltodextrin and arabic gum meet many desirable properties such as protection 

against oxidation and good solubility. However, they have some disadvantages such as their 

low solid-like structure, low emulsifying capacity and high prices The alternative natural gum 

should be investigated. Therefore researchers focus on producing a new encapsulation method 

or a new coating agent. For these reasons, this thesis study explores the potential of using 

rocket seed as a food hydrocolloid thanks to the high amount of fiber it contains. 

Flaxseed oil, which is a source of vegetable omega-3, is sensitive to oxidation. This study 

aims to increase the oxidative stability of flaxseed oil by the microencapsulation method 

using the rocket seed gum obtained. There is no previous study about rocket seed gum in the 

literature. In this study, different and novel microcapsules were produced with the 

combination of rocket seed gum and rocket seed gum with other wall materials. The solid 

content of the emulsions prepared was determined as 30% according to the literature. 

Maltodextrin was added to each emulsion to increase encapsulation efficiency. For the 

homogenization of the emulsions, ultrasound (250W) was applied at the different time periods 

(1-10) and the optimum condition was determined. As time increases, the particle size 

decreases and stabilizes. The oil wall ratios were 1: 2 and 1: 4, and flaxseed oil was 

microencapsulated with the rocket seed gum and its physicochemical properties, physical and 

oxidative stability, and particle characterization were determined. Rheological properties, 

droplet size, zeta potential and optical images were investigated for emulsion characterization. 

Rheological properties in emulsions are an important indicator in determining 

physicochemical quality. When shear stress-shear rate relationships of model samples 

obtained from emulsions prepared with different oil wall ratios and gum contents were 

examined, shear-thinning was observed. This flow behavior is a desirable flow behavior 

feature in O/W emulsions. When dynamic rheological properties are evaluated, G' and G'' 

values increase as the rocket seed is added with increasing angular frequency. For each 

sample, G' was higher than G'' in the whole frequency range. This result showed that the solid 

character of the emulsion increased as increased rocket seed gum concentration. When the 

results are evaluated, it is revealed that the rocket seed gum has a hydrocolloid feature. 

Keywords: Microencapsulation, Stabilizer, Natural Gum, Flaxseed Oil 
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1. GİRİŞ

Gıda katkı maddesi olarak bilinen hidrokolloidler, yapılarının hidrofilik kısımları nedeniyle 

gıda endüstrisinde koyulaştırıcı, jelleştirici, doku ajanları, stabilizatörler ve emülgatörler 

olarak kullanılmaktadır (Jafari, Assadpoor et al. 2008, Wang, Shi et al. 2018). 

Hidrokolloidler doğada bulunan doğal zamklar, doğal zamkların kimyasal modifikasyonlarına 

dayanan modifiye zamklar (yarı sentetik) ve kimyasal sentez ile üretilen sentetik zamklar 

olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal hidrokolloidler arasında keçiboynuzu zamkı, arap zamkı 

ve guar zamkı en iyi bilinenlerdir. Gıda endüstrisinde kullanılan metil selüloz, 

karboksimetilselüloz, ve hidroksietil selüloz ise genel sentetik gamlar arasındadır (Li and Nie 

2016). Ancak sentetik gamların gıda endüstrisinde kullanılmasının bazı dezavantajları 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yüksek maliyet, vücuda toksisite, çevre kirliliği ve 

yenilenemez kaynaklardır. Bu nedenle sentetik gamlar yerine gıda endüstrisinde doğal gam 

kaynaklarının biyolojik olarak uyumlu ve parçalanabilirliği, kolay elde edilebilirliği, düşük 

maliyetli ve toksik olmaması yönünden tercih edilmektedir. Son zamanlarda yeni doğal gam 

arayışlarındaki ilgide bu yönde artmaktadır.  

Hidrokolloidler, yenilebilir, biyolojik olarak parçalanabildikleri ve çekirdek ile çevresi 

arasında bir bariyer oluşturabildiklerinden kapsüllerin duvar materyali olarak kullanılır 

(Nedovic, Kalusevic et al. 2011).  Kapsüllemenin nedeni, aroma ve uçucu yağ gibi uçucu aktif 

maddelerin buharlaşmasının ve bozulmasının önlenmesidir. Verimli bir kapsülleme 

yönteminin ve uygun kaplama malzemesinin seçimi oldukça önemlidir.  Kapsülleme 

teknikleri arasında sprey kurutma, koaservasyon, ara yüzey emülsiyon polimerizasyonu, 

ekstrüzyon kaplama, akışkan yataklı kaplama, liyofilizasyon ve kristalleşme bulunur 

(Achinna and Kuna 2010, Vemmer and Patel 2013). Spreyle kurutma ve dondurarak kurutma 

yöntemi, gıda endüstrisinde mikro kapsülleme için en yaygın yöntemdir. Bu teknoloji iyi 

kurulmuş ve oldukça ucuz olmasına rağmen, sprey kurutma yöntemi için sınırlı sayıda 

kaplama malzemesi mevcuttur (Tatar, Tunç et al. 2014). 

Son yıllarda, araştırmacılar bitki materyallerinin kaplamalarda kullanılmasına odaklanmıştır 

(Kunkun, Ye et al. 2012). Arabik gam, sprey kurutma ile mikro kapsüllemede kullanılan en 

yaygın duvar malzemelerinden biridir. Her ne kadar iyi bir kapsülleyici ajan (yüksek 

çözünürlük, düşük viskozite ve iyi emülsifiye edici özellikler) olarak arzu edilen bir çok 

özellik sunsa da, salınım ve artan fiyatlar açısından yerini alabilecek alternatif duvar 

malzemelerini aramaya yöneltmektedir. Yaygın duvar malzemelerinden bir diğeri ise 

maltodekstirindir. Nispeten düşük maliyetli, nötr aroma ve tat, yüksek katı madde 

konsantrasyonlarında düşük viskozite ve oksidasyona karşı iyi koruma gibi avantajlar 

sunmasının yanında en büyük sorunu, düşük emülsifiye edici kapasitesidir (Charve and 

Reineccius 2009, Carneiro, Tonon et al. 2013). 

Duvar malzemesi kombinasyonlarının seçimi, hem emülsiyon özelliklerini hem de 

taneciklerin kuruduktan sonra ve depolama sırasında özelliklerini etkiler. Stabilite, viskozite, 

damlacık ebadı gibi emülsiyon özelliklerinin yanı sıra yüzey yağı, partikül boyutu, yoğunluk, 

morfoloji ve oksidatif stabilite gibi toz özelliklerinin, kullanılan kapsülleme ajanının 

özelliklerinden etkilendiği iyi bilinmektedir (Jafari, Assadpoor et al. 2008, Wang, Shi et al. 

2018). Tüm bunlar göz önüne alınarak literatürdeki bu eksikliği gidermek adına roka 

tohumundan gam elde edilmesi amaçlanmıştır.  

Roka türkiye'nin akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir bitkidir. Roka çekirdeği 

yüksek miktarda lif içerir, bu yüzden doğal gıda hidrokolloidi olarak kullanma potansiyeline 

sahiptir. Roka tohumu gamı, roka tohum endosperminin çıkarılmasıyla elde edilir. Ana 
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bileşenleri ise doğrusal zincir β-d-1-4 mannopiranoz ve α-d-1-6 galaktopiranozdan oluşan 

galaktomannan polisakaritlerdir. 

Keten tohumu yağı, diğer bitki veya deniz yağlarından daha yüksek oranda α- linolenik aside 

(ALA) sahiptir (Kaushik, Dowling et al. 2016). ALA'nın toplam yağ asitlerinin yaklaşık % 

57'sini oluşturur (Carneiro, Tonon et al. 2013). Bu açıdan incelediğimizde keten tohumu 

yağını en önemli bitkisel omega-3 kaynaklarından biri olarak değerlendirebiliriz. Keten 

tohumu yağının fonksiyonel özelliğe sahip olmasıyla birlikte çoklu doymamış yağ asidi 

yüzdesinin fazla olması ürünü oksidasyona karşı daha duyarlı hale getirmektedir. Bu durum 

keten tohumu yağının depolama sırasında oksidatif stabilitesini azaltmaktadır. Oksidasyon 

konusunda da biyolojik işlevsellik kaybı, duyusal kalitede bozukluk gibi dezavantajlarda 

beraberinde gelmektedir. Omega-3 açısından zengin olan keten tohumu yağının depolama 

sırasında oksidatif stabilitesini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için mutlaka farklı tekniklere 

maruz bırakılması gerekmektedir.  

Mikroenkapsülasyon son yıllarda yeni bir teknoloji olarak araştırmacıların ilgisini çeken 

güncel araştırma konularından biridir. Mikroenkapsülasyon işleminde araştırmacıların yeni 

bir enkapsülasyon yöntemi veya yeni bir kaplayıcı ajan üretme üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 

Roka tohumu gamı ile ilgili daha önce literatürde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

çalışma kapsamında ilk defa roka tohumu gamının keten tohumu yağının enkapsülasyonunda 

yeni bir duvar malzemesi olarak kullanımı araştırılacaktır. Böylece roka tohumu gamı ve roka 

tohumunun diğer duvar malzemeleriyle kombinasyonuyla çok farklı ve özgün nitelikte 

mikrokapsüller üretilmiştir. Bu bakımından çalışmamızın özgün birçok yönü bulunmaktadır. 

Ayrıca roka tohumunun hidrokolloid özelliğe sahip olmasından dolayı teknolojiye yeni bir 

doğal jelleştirici, kaplayıcı ve kıvam verici katkı maddesi kazandırması amaçlanmaktadır.   

2. MATERYAL ve METOT

Marketten temin edilen roka tohumu, gam üretimi için (Salarbashi and Tafaghodi 2018)’e 

göre modifiye edilerek elde edilen roka tohumu gamı kullanılmıştır. Roka tohumlarının jel 

yapıları granüllerden çıkması için damıtık su ilave ederek 2 saat boyunca 80°C'de manyetik 

karıştırıcıda karıştırılmıştır. Bu özütleme sonucunda gerekli seyreltmeler yapılarak dibe doğru 

çöken roka tohumları çözeltiden süzülerek alındı. Ardından çözelti buharlaştırıldı. 

Buharlaştırmanın sonucu olarak kalan çözeltiye 1:2 etil alkol ilavesiyle çözelti içindeki gam, 

yoğunluk farkı nedeniyle yukarı doğru artarak, yüzeyde toplanmaya başlar. Toplanan gam bir 

kapta kuruması için 1 gün boyunca 50°C'de fırında bırakıldı. Roka tohumu gamı kurutularak 

elde edilmiştir.  

2.1. Emülsiyon Hazırlama 

Elde edilen roka tohumu gamı (RG)  ve arabik gam (AG) 25°C'de damıtılmış suya ilave 

edilerek karışım tamamen çözülene kadar manyetik karıştırıcıda çözdürülmüştür.  

Enkapsülasyon etkinliğinin artırılması için her emülsiyona maltodekstrin (MD) ilave 

edilmiştir.  Literatür baz alınarak (Carneiro, Tonon et al. 2013) keten tohumu yağ ilavesiyle 

oluşturulan yaklaşık %30 katı içerikli yağ su karışımları oda sıcaklığında ultraturax 

homojenizatörü (Hg-15a, Daıhan Scientific) ile hazırlanmıştır. Emülsiyonların 

homojenizasyonu için farklı dakikalarda (1-10) ultrases (250W) uygulayıp optimum koşul 

belirlenmiştir. Süre arttıkça partikül boyutu azalmakta ve sabitlenmektedir. Yağ duvar 

oranları 1:2 ve 1:4 şeklindedir.  Roka tohumu gamı ile arabik gam kompleksi 1:3 oranında 

uygulanmıştır. Emülsiyon formülasyonu Tablo 1’de gösterilmiştir. 

                                                                                                                                                                  63



Tablo 1: Emülsiyon formülasyonu 

Yağ:Duvar Ad Yağ (%) RTG  (%) AG  (%) MD  (%) Su  (%) 

1:2 

RG  3 10 3 * 17 70 

AG 3 10 * 3 17 70 

RG 2,25 10 2,25 0,75 17 70 

RG 0,75 10 0,75 2,25 17 70 

1:4 

RG 3 6 3 * 21 70 

AG 3 6 * 3 21 70 

RG 2,25 6 2,25 0,75 21 70 

RG 0,75 6 0,75 2,25 21 70 

2.2. Emülsiyon Karakterizasyonu 

2.2.1. Reolojik Analizler 

Elde edilen emülsiyonların akış davranış ve dinamik reolojik özellikleri, stres ve sıcaklık 

kontrollü peltier ısıtma sistemine sahip bir reometre (anton paar, mcr 302, austria) ile 

belirlenmiştir. Tüm reolojik analizler 25ºC’de gerçekleştirilmiştir.  

2.2.1.1.Akış Davranış Reolojik Özellikler 

1:2 ve 1:4 yağ:duvar oranlarında hazırlanan emülsiyonlar farklı gam konsantrasyonları (3, 

2,25, ve 0,75) içermektedir. Emülsiyon viskozite özellikleri, paralel plaka konfigürasyonu 

(çap 50 mm, aralık 0.5 mm) kullanılarak oda sıcaklığında 0-100 (1/s) kesme hızı aralığında 

belirlendi. Her örnekten reometre plakasına yaklaşık 2 g yerleştirildi ve analiz, istenen 

sıcaklığa ulaşıldıktan sonra gerçekleştirildi. Her örnek iki kez tekrarlandı. Çözeltilerinin 

kayma gerilimi değerleri kayma hızının bir fonksiyonu olarak belirlenmiştir. Kesme hızı ve 

kayma gerilimi arasındaki ilişki Power Law modeli ve doğrusal olmayan regresyon 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

𝜏 = 𝐾𝛾𝑛 Denklem 1 

Eşitlik τ, kayma gerilimi (Pa), Κ kıvam katsayısı (Pasn), γ kesme hızı (1/s) ve ո, akış 

davranışı indeksini gösterir. 

2.2.1.2.Dinamik Reolojik Analizler 

Emülsiyon  örneklerinin dinamik reolojik analizleri paralel plate konfigürasyonu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle liner viskoelastik bölgeyi belirlemek amacıyla amplitute sweep 

testi %0,1 ve %100 strain aralığında gerçekleştirilmiştir. Bu belirlenen değere göre frekans 

sweep testi 0,1-10 Hz frekans ve 0,1-64 (𝜔) açısal hız aralığında belirlenmiştir. Açısal hız ve 

frekans değerine karşılık elastik modülü (G'), viskoz modülü (G''), kompleks viskozite (η*) 

değerleri ölçülmüştür. Dinamik reolojik özellikler ile ilgili parametreler Power Law model ve 

lineer olmayan regresyon kullanılarak belirlenmiştir (Yoo and Rao 1996); 

𝐺′ = 𝐾𝑥(𝜔)𝑛′ Denklem 2 

𝐺′′ = 𝐾𝑥(𝜔)𝑛′′     Denklem 3

Eşitlikte G' değeri elastik modülünü (Pa), G'' değeri viskoz modülü (Pa), 𝜂* değeri kompleks 

viskozite (Pas) değerini, 𝜔 açısal hız değerini (s-1), K', K'', K* kıvam katsayısı değerlerini 

(Pasn) ve n', n'' ve n* değerleri ise akış davranış indeksi değerlerini ifade etmektedir. 
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2.2.2. Damlacık Boyutu ve Zeta Potansiyelinin Belirlenmesi 

Emülsiyonların koloidal dağılım stabilitelerini belirlemek amacıyla zeta potansiyeli, ζ-

potansiyel elektroforezi olan bir parçacık mikro-elektroforez cihazı (Zetasizer Nanozs, 

Malvern Instruments, Ltd., Worcestershire, UK) ile karakterize edilmiştir. Emülsiyon 

damlacık boyutu statik ışık saçılımı prensibi ile çalışan parçacık boyut analiz cihazı 

(Mastersizer 3000, Malvern Instruments Ltd., Malvern, Worcestershire, UK) kullanılarak 

yapılmıştır. Sauter ortalama çapı olan D32 olarak ifade edilmiştir. 

2.2.3. Optik Mikroskop Görüntüleri 

Emülsiyonların mikro yapısı, bağlı bir kamera ile donatılmış bir optik mikroskop kullanılarak 

incelenmiştir. Bu amaçla, lamel üzerine bir damla emülsiyon yerleştirilip hava veya kabarcık 

olmamasını sağlayan lam ile düzeltilerek  40x objektif büyütmede görüntülenmiştir. 

2.3. Liyofilizasyon Yöntemiyle Mikroenkapsülasyon 

Hazırlanan emülsiyonlar laboratuvar tipi dondurarak kurutucu (Beta 1-8 lscplus, christ) 

kullanılarak, mikrokapsüllenmiş ürüne dönüştürülmüştür. 

2.4. Mikropartikül Karakterizasyonu 

2.4.1. Nem ve Renk Değerlerinin Belirlenmesi 

Elde edilen kapsüllenmiş örneklerin nem değerleri MA-50.R (RADWAG) kullanılarak 

belirlenmiştir.  

Renk değerleri ise Chroma Metre CR- 410 (KONICA MINOLTA) kullanılarak ölçülmüştür. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Emülsiyon Karakterizasyonu  

Farklı tiplerde üretilen emülsiyonların damlacık boyutu, zeta potansiyeli ve pH’sı tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Emülsiyon D32 ,PDI, 𝜁-potansiyel ve pH değeri 

Emülsiyon D32 (nm) PDI 𝜻-Potansiyel (mV) Conductivity pH 

1:2 

RG 3 3736 1,00±0,00 -29,9±0,65 0,021±0,01 5,05±0,05 

RG 2,25 4770 1,00±0,00 -31,9±0,74 0,011±0,00 5,09±0,05 

RG 0,75 2481 1,00±0,00 -27,5±2,20 0,017±0,01 4,96±0,00 

AG 3 1945 0,91±0,13 -29,9±0,86 0,018±0,01 4,91±0,00 

1:4 

RG 3 2871 0,65±0,49 -25,7±1,22 0,010±0,00 5,31±0,05 

RG 2,25 3049 1,00±0,00 -30,7±0,82 0,014±0,01 5,20±0,05 

RG 0,75 2834 1,00±0,00 -26,5±0,65 0,007±0,00 5,01±0,00 

AG 3 5321 0,59±0,19 -26,4±0,81 0,014±0,01 4,91±0,00 
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Bir emülsiyonun viskozitesi mikro kapsülleme için büyük önem taşır. Tüm emülsiyonlar 

kayma inceltici davranış göstermiştir. Her karışımın viskozite ve kayma hızı arasındaki 

ilişkiyi kesin olarak belirlemek için (Power Law) sıvı olarak karakterize edilmiş, akış 

davranışı indeks değeri (n) 1'den daha düşük olduğu görülmüştür. Power Law modeli için 

sabitlerin (K ve n) hesaplanan değerleri ve belirleme katsayısı (R2) tablo 3'te bildirilmektedir. 

Bu çalışmada tüm emülsiyonların psödoplastik sıvılar olarak davrandığını göstermiştir. Farklı 

duvar malzemeleri kombinasyonuyla üretilen emülsiyonların akış davranışları Şekil l'de 

gösterilmektedir. RG konsantrasyonu arttıkça emülsiyonlarda viskozitenin yükseldiği 

görülmektedir. Bu durum roka tohumu gamının daha yüksek viskozitesinden sorumlu olabilen 

uzun zincirlere sahip dallanmış bir yapı gösterdiği ve diğer duvar malzemeleriyle 

etkileşimlerinin bulunduğu için gıda maddelerinde koyulaştırıcı bir ajan olarak 

kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Roka tohumu gamı, arabik gam ve maltodekstrin 

kombinasyonun  (Carneiro, Tonon et al. 2013) sağladığı viskoziteden daha yüksek bir 

viskozite sağladığı görülmektedir. 

Şekil 1: Emülsiyonların akış davranışları 

Emülsiyonların viskoelastik özelliklerini karakterize etmek için dinamik reolojik testler 

yapıldı. Şekil 2’de gösterildiği gibi artan açısal frekansla roka tohumu eklendikçe G' ve G'' 

değerleri arttığı görülmüştür. Her numune için tüm frekans aralığında  G', G''’ dan yüksek 

çıkmıştır. Bu sonuç roka tohumu gamı ilave edildikçe emülsiyonun katı karakter özelliğini 

güçlendirmektedir. 
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Şekil 2: Emülsiyonların viskoelastik grafikleri 

Keten tohumu yağının ve farklı duvar malzemesi kombinasyonlarının homojenleştirilmesi, 

damlacık çapı 1.9 ila 5.3 µm arasında değişen emülsiyonlarla sonuçlanmıştır. Şekil 3'ye göre, 

eğrilerin hepsi bimodal dağılımı göstermiştir. 

Şekil 3: Damlacık boyutu dağılımı 

Farklı duvar malzemelerinin kullanımının emülsiyon damlacık büyüklüğü üzerinde önemli 

etkisi olmuştur (Tablo 2). Yağ:duvar oranlarının artmasıyla MD:AG ile hazırlanan emülsiyon, 

diğer materyallere kıyasla en büyük damlacıklara sahipken, MD:RG:AG karışımından 

hazırlanan emülsiyon daha küçük olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, MD’in artışıyla aralarında 

güçlü bir etkileşim olduğu ve damlacıkların hareketine karşı daha büyük bir direnç anlamına 
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gelen, birleşmeyi önleyen ve daha küçük çaplara yol açan MD:RG emülsiyonu tarafından 

sunulan en yüksek viskozite ile ilişkili olabilir. 

1:2 yağ:duvar oranında hazırlanan maltodekstrin ve roka tohumu gamı, arabik gam ve 

kombinasyonuyla üretilenlere kıyasla daha yüksek viskozite gösterse de, bu örnekler daha 

büyük damlacık ortalama çapları göstermiştir, bu da damlacık boyutunun sadece emülsiyon 

viskozitesinden değil, aynı zamanda her malzeme tipinin emülsifiye edici özelliklerinden 

ötürüdür. 

Tablo 3: Emülsiyonların Power Law modeli ile akış davranış ve viskoelastik özellikleri 

𝝈 = 𝑲𝜸𝒏 𝑮′ = 𝑲′(𝝎)𝒏′ 𝑮′′ = 𝑲′′(𝝎)𝒏′′

Y:D Emüls. K n R² K' n' R² K'' n'' R² 

1:2 

RG 3 2,757±0,02 0,168±0,01 0,989±0,00 2,063±1,74 0,548±0,34 0,985±0,01 0,786±0,02 0,533±0,03 0,982±0,01 

RG 2,25 2,281±0,84 0,172±0,01 0,991±0,00 1,874±2,32 0,558±0,72 0,627±0,50 0,397±0,02 0,666±0,04 0,979±0,01 

RG 0,75 0,274±0,05 0,490±0,04 0,998±0,00 0,097±0,12 1,184±0,55 0,985±0,02 0,154±0,16 0,842±0,35 0,928±0,05 

AG 3 0,016±0,00 0,913±0,05 0,999±0,00 0,002±0,00 2,067±0,16 0,993±0,01 0,015±0,02 1,163±0,40 0,872±0,02 

1:4 

RG 3 14,06±1,33 0,057±0,02 0,924±0,04 14,66±0,73 0,269±0,01 0,980±0,00 3,262±0,03 0,396±0,00 0,979±0,01 

RG 2,25 7,894±0,35 0,068±0,01 0,989±0,00 5,548±1,00 0,382±0,04 0,976±0,01 1,578±0,04 0,482±0,01 0,982±0,01 

RG 0,75 0,622±0,03 0,393±0,00 0,996±0,00 0,166±0,07 0,924±0,17 0,983±0,01 0,189±0,00 0,760±0,01 0,981±0,00 

AG 3 0,011±0,00 0,963±0,04 0,999±0,00 0,002±0,00 2,072±0,07 0,996±0,00 0,001±2,22 1,960±0,02 0,881±0,11 

Emülsiyonların optik mikroskopta görüntülenen mikro yapışı şekil 4 ve 5’te gösterilmiştir. 

Mikro-grafikler, damlacık boyutu dağılımında elde edilen sonuçları doğrulamaktadır.  

Şekil 4: 1:2 (Y:D)’nin mikro yapısal görüntülerinde  A: RG % 3- B: RG % (2,25 – AG 0,75) - 

C: RG % (0,75 – AG 2,25), D : AG % 3 ifade etmektedir. 
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Şekil 5: 1:4 (Y:D)’nin mikro yapısal görüntülerinde  A: RG % 3- B: RG % (2,25 – AG 0,75) - 

C: RG % (0,75 – AG 2,25), D : AG % 3 ifade etmektedir. 

3.2. Mikropartikül Karakterizasyonu 

Dondurarak kurutucudan sonra elde edilen mikrokapsüllerin nem, renk ve verimlilik değerleri 

Tablo 4’te gösterilmiştir. Düşük neme sahip (<%3) mikropartiküllerin enkapsülasyon 

verimlilikleri %90’nın üzerindedir.  

Tablo 4: Mikropartiküllerin renk, nem ve enkapsülasyon verimlilik değerleri 

Y:D Emülsiyon L* a* b* Nem Enk Verimlilik (%) 

1:2 

RG 3 81,93±0,76 -1,69±0,02 24,96±0,23 2,526±0,006 91,67 

RG 2,25 85,65±1,32 -3,16±0,08 20,39±0,54 2,404±0,098 91,39 

RG 0,75 90,10±0,25 -4,19±0,05 18,21±0,37 2,569±0,614 90,53 

AG 3 95,09±0,36 -7,66±0,04 19,76±0,17 2,310±0,168 94,56 

1:4 

RG 3 82,11±0,52 -2,72±0,04 22,84±0,43 3,457±0,096 90,36 

RG 2,25 87,69±0,09 -3,45±0,37 18,91±0,13 3,409±0,007 91,64 

RG 0,75 88,6±1,22 -4,54±0,03 14,80±0,37 2,961±0,663 90,56 

AG 3 93,75±1,86 -5,52±0,03 10,91±0,10 2,458±0,17 93,53 

Keten tohumu yağı kapsülleme verimi (Kaushik, Dowling et al. 2016) ile benzerlik 

göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen nem değerleri ise literatüre göre yaklaşık %60 

daha düşük bir değerde bulunmuştur.  

4. Sonuç

Emülsiyonların damlacık boyutu dağılımları, morfolojik görüntüleri, viskozite ve viskoelastik 

özellikleri incelendiğinde sonuçlar keten tohumu yağının enkapsülasyonunda roka tohumu 
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gamı ve diğer duvar malzemeleriyle kombinasyonu bir duvar malzemesi olarak başarılı bir 

şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. 
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ÖZET 
Et ürünlerinin üretiminde nitrat ve nitrit kullanımı yaygın olarak “kürleme” olarak ifade 

edilmektedir. Kürleme et ürünlerine tuz, nitrat (potasyum nitrat KNO3, sodyum nitrat NaNO3) 

ve nitrit (potasyum nitrit KNO2, sodyum nitrit NaNO2) gibi katkı maddelerinin veya ürünün 

çeşidine göre çeşitli baharatların eklenmesi ile birlikte ürünün renk, tekstür, aroma ve lezzet 

gibi özelliklerinin iyileştirilmesi ve raf ömrünün uzatılması amacıyla uygulanan bir işlem 

olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda etin su aktivitesini azaltarak mikrobiyal gelişim ve 

enzimatik aktiviteyi baskılayıcı etki sağlamaktadır.  

Nitrat ve nitrit et ürünlerinde karakteristik renk, hoş bir aroma ve lezzet kazandırmakla birlikte 

tekstür üzerinde de olumlu etki sağlamaktadır.  Antimikrobiyal etkilerinden dolayı et 

ürünlerinin bozulmalarına ve gıda zehirlenmelerine neden olan başta Clostridium botulinum 

olmak üzere patojen mikroorganizmaların gelişmelerini ve toksin oluşturmalarını 

engellemektedir. Nitrat ve nitrit ilavesinde en önemli endişe kaynağı kürleme sonrası bazı 

reaksiyon ürünlerinin insanlar için kanserojen olabileceğidir. Bu endişe araştırmacıları 

nitrozamin oluşum riskini azaltmanın yollarını aramaya yöneltmiştir. Bu anlamda et ürünleri 

üretiminde nitrat ve nitritlerin sağladığı etkileri karşılayabilme potansiyeline sahip doğal katkı 

maddeleri ve alternatifleri ile ilgili çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra 

nitritin tüm özelliklerine sahip olan tek bir ikame maddesi de tanımlanamamaktadır.  Bu 

sorunun çözülmesinde olası bir yaklaşım olarak et kürlemede engeller teknolojisinin 

kullanılması önerilmektedir. Aynı zamanda düşük seviyelerde sodyum nitrit ile alternatif 

doğal kürleme maddeleri ve işleme teknolojilerinin birlikte kullanılması da ele alınmaktadır. 

Gıda endüstrisinde uygulamadan önce bu bileşiklerin ve teknolojilerin insan sağlığı 

üzerindeki etkisini doğrulamak ve güvenliğinden emin olmak için daha fazla araştırma 

yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili ileri çalışmalarla birlikte yeni yaklaşımların 

geliştirilmesi de önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Alternatif, Et ürünleri, Kürleme, Nitrat, Nitrit 

ABSTRACT 

The use of nitrate and nitrite in the production of meat products is commonly termed as curing. 

Curing is defined as a process applied to improve the properties of the product such as color, 

texture, aroma and flavor and to extend the shelf life, with the addition of additives such as salt, 

nitrate and nitrite to the meat products or various spices according to the type of the product. It 

also reduces the water activity of the meat, thereby suppressing microbial growth and enzymatic 

activity. 

Nitrate and nitrite provide a characteristic color, pleasant aroma and flavor in meat products, 

but also have a positive effect on texture. Due to its antimicrobial effects it prevents the 

development of pathogenic microorganisms especially Clostridium botulinum and toxins which 

cause spoilage and food poisoning. The most important concern for nitrate and nitrite addition 

is that some reaction products after curing can be carcinogenic to humans. This concern has led 
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researchers to look for ways to reduce the risk of nitrosamine formation. In this sense the 

number of studies on natural additives and alternatives that have the potential to meet the effects 

of nitrates and nitrites in the production of meat products is gradually increasing. In addition a 

single substitute that has all the features of nitrite cannot be identified. As a possible approach 

to solving this problem, it is recommended to use hurdle technology in meat curing. It also 

covers the use of low levels of sodium nitrite with alternative natural curing agents and 

processing technologies. 

More research is needed to verify the impact and safety of these compounds and technologies 

on human health before applying them in the food industry. It is important to develop new 

approaches along with advanced studies on the subject. 

Keywords: Alternative, Meat Products, Curing, Nitrate, Nitrite 

1. GİRİŞ

Son yıllarda et ürünlerinde yeni konseptlerle birlikte nitrat/nitrit içermeyen güvenli ve

kaliteli üretime yönelik talep de artmaktadır. Et ürünlerinin üretiminde nitrat ve nitrit kullanımı 

“kürleme” olarak ifade edilmekle birlikte et ürünlerine tuz, nitrat ve nitrit gibi katkı 

maddelerinin veya ürünün çeşidine göre çeşitli baharatların eklenmesi ile birlikte ürünün renk, 

tekstür, aroma ve lezzet gibi özelliklerinin iyileştirilmesi ve raf ömrünün uzatılması amacıyla 

uygulanan bir işlem olarak tanımlanmaktadır (Tekinşen ve Doğruer 2000, Aksu ve Kaya 2002, 

Honikel 2008).  

Nitrat (potasyum nitrat KNO3, sodyum nitrat NaNO3) ve nitritler (potasyum nitrit 

KNO2, sodyum nitrit NaNO2) kürlenmiş et ürünleri üretiminde “kürleme ajanları” olarak 

kullanılmaktadır. Katkı maddesi olarak kullanılan nitrat ve nitritler et ürünlerinde karakteristik 

renk, hoş bir aroma ve lezzet kazandırmakla birlikte başta Clostridium botulinum olmak üzere 

patojen mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etki göstermesi nedeniyle yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Christensen ve ark 2000, Turp ve Sucu 2016). Ancak bu katkı maddeleri insan 

sağlığı açısından risk oluşturmaları sebebiyle etkilerini karşılama potansiyeline sahip olan 

alternatiflerinin kullanılması ile ilgili çalışmaların yapılması önem kazanmaktadır. 

1.1. Et Ürünlerinde Nitrat ve Nitrit 

Nitrat ve nitritin et ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılmaları çok eskilere 

dayanmaktadır. 1900’lü yıllarda yapılan çalışmalarda tuzlanmış et ürünlerinde iyi bir kırmızı 

renk oluşumu için tuzun yalnız başına yeterli olmadığı, tuza doğal olarak bulaşmış olan 

potasyum nitrat ve sodyum nitratın kırmızı renk oluşumunu daha iyi geliştirdiği belirlenmiştir 

(Gökalp 1983). Nitrat pasif bir kürleme ajanıdır ve uzun olgunlaşma sürecine sahip et 

ürünlerinde kullanılabilmektedir (Sindelar ve Milkowski 2011, Terns ve ark 2011).  Bu yüzden 

et ürünlerinde kürleme reaksiyonlarının gerçekleşebilmesi için nitratın daha aktif formda olan 

nitrite indirgenmesi gerekmektedir (Terns ve ark 2011). Bu indirgeme işlemi ette var olan 

bakteriler tarafından veya nitrat redüktaz aktivitesi içeren bakterilerin ilavesi ile 

gerçekleşebilmektedir (Sebranek ve Bacus 2007). Nitritin tek başına veya diğer tuzlarla birlikte 

kullanımı birçok aerobik ve anaerobik mikroorganizmanın gelişimini engellemektedir 

(Alahakoon ve ark 2015). Özellikle Clostridium botulinum başta olmak üzere patojen 

mikroorganizmaların gelişimini inhibe etmek ve lipit oksidasyonunun oluşumunun 

engellenmesinde ransiditeyi etkili bir şekilde kontrol etmek için kullanılmaktadır (Liu ve ark 

2010, Mills 2014). Aynı zamanda kürlenmiş et rengini düzeltmekte, stabilize etmekte ve lezzet 

vermektedir. Kürlenmiş etlerin istenen lezzetinin, bir antioksidan görevi gören ve oksidatif 

ürünlerin oluşumunu önleyen nitritten kaynaklandığı düşünülmektedir  (Lonergan ve ark 2019). 

Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus ve Clostridium perfringens 

nitritin antimikrobiyal etki gösterdiği patojen mikroorganizmalar olarak ifade edilmektedir 
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(Pradhan ve ark 2009, Parthasarathy ve Bryan 2012). Pichner ve ark (2006), nitritin gram 

negatif bakterilere göre gram pozitiflere karşı daha güçlü bir antimikrobiyal aktiviteye sahip 

olduğunu kanıtlamıştır. Nitritin antioksidan özelliği, nitrik oksitin hem proteinleri ve metal 

iyonları ile reaksiyonları, serbest radikaller ile şelat oluşturması, nitroso ve nitrosil bileşikler 

oluşturmasından kaynaklanmaktadır (Sindelar ve Milkowski 2012). Bu anlamda etlerdeki güçlü 

antioksidan özellikleri sayesinde nitrit kürlenmiş ürünlerde ısıl işlem sonrası gelişen oksidatif 

lezzet (Warmed Over Flavour, WOF) oluşumunu önlemektedir (Shahidi ve Pegg 1992). 

Ülkemizde nitrat/nitrit kullanımı yasal düzenlemeler ile önemli ölçüde kısıtlanmıştır. 

1.2.  Et Ürünlerinde Nitrozomiyoglobin Oluşum Mekanizması 

Genel olarak nitritten nitrik oksit (NO) oluşumu çoğu et kürleme reaksiyonu için bir 

önkoşul olarak kabul edilmektedir (Møller ve Skibsted 2002). Karakteristik kürlenmiş renk hem 

pigmentleri olan myoglobin ve hemoglobinin konsantrasyonu, bu pigmentlerin kimyasal 

durumları ve eklenen katkı maddelerine göre değişim göstermektedir (Gøtterup ve ark 2007).  

Oldukça aktif bir kimyasal olan nitrit, myoglobini metmyoglobine yükseltgerken 

kendisi de NO’e indirgenmektedir. Ferrik demir iyonu (Fe+3) NO’e bağlanarak nitrozo 

metmyoglobin (NO-metMb)’i oluşturmaktadır. Fe+3 ette yaygın olarak bulunan indirgeyici 

bileşenler tarafından ferröz demire (Fe+2) indirgenerek NO-Mb oluşumu gerçekleşmektedir 

(AMSA 2011, Song ve ark 2015). Isı uygulamasıyla myoglobinin protein kısmı denatüre olarak 

kürlenmiş etlerin karakteristik açık pembe rengini oluşturan nitrozohemokromojen pigmenti 

ortaya çıkmakta ve renk sabitlenmektedir (Parthasarathy ve Bryan 2012). Et ürünlerinde bu 

renk formlarının oluşumu için nitrat ve/veya nitrit kullanımı gerekmektedir.  Bu gerçekleşen 

reaksiyonlar ve et rengi arasındaki ilişki Şekil 1.1.’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1.1. Kürlenmiş jambonlarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarla et rengi arasındaki ilişki (Lonergan ve ark 

2019) 

Pişmiş et ürünlerinde 2-14 mg/kg nitrit kullanımı arzu edilen pembe rengin oluşumunu 

gerçekleştirebilmekte, 40-50 mg/kg nitrit kullanımı ise homojen renk dağılımını sağlamaktadır 

(Sebranek ve Bacus 2007). Aynı zamanda kürlenmiş et ürünlerinde tipik lezzet gelişimi için 50 

mg/kg nitrit miktarının yeterli olduğu belirtilmektedir (Sindelar ve Milkowski 2011).   

1.3. Et Ürünlerinde Nitrat ve Nitrit İçeriği İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Kürlenmiş jambon üzerinde yapılan bir araştırmada nitrat ve nitrit kullanımının ürünün 

bazı kalite özelliklerine etkisi incelenmiştir. Üretimde birinci grup için tuz+şeker (kontrol), 

ikinci grup için tuz+şeker+potasyum nitrat, üçüncü grup için ise tuz+şeker+sodyum nitrit 

kürleme karışımları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda nitrat ve nitrit içeren jambonların 
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kontrol grubuna göre renk, aroma ve genel görünüm açısından daha iyi sonuçlar verdiği nitrat 

ve nitrit içeren gruplar arasında ise önemli farklılıkların olmadığı bildirilmiştir (Kemp ve ark 

1974). 

Eakes ve Blumer (1975) jambon üretiminde kabul edilebilir renk ve lezzet oluşumu için 

minimum nitrat/nitrit seviyelerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada 70, 100, 130 ve 

160 ppm nitrat ve/veya nitrit seviyelerini denemişlerdir. Araştırmacılar 70 ppm nitrat ve/veya 

nitritin kabul edilebilir renk ve lezzet için yeterli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Kanada’da Sen ve Baddoo (1997), çeşitli et ürünlerindeki nitrit seviyelerine ilişkin 

resmi izleme programlarından elde edilen 25 yıllık (1972-1997) verileri incelemiştir. Kürlenmiş 

et ürünlerinde ortalama nitrit seviyelerini 1972’de 28 ppm (0−252 ppm, n = 197), 1983-1985’te 

44 ppm (0-275 ppm, n = 659), 1993-1995’te 31 ppm (1-145 ppm, n = 76), ve 1996’da 28 ppm 

(4−68 ppm, n = 35) olarak bildirmişlerdir. Araştırma sırasında Kanada yasalarına göre 

kürlenmiş et ürünlerinde izin verilen azami nitrit seviyesi 200 mg kg-1’dir. Sosislerin ortalama 

nitrit içerikleri 1985 ve 1996’da sırasıyla 34 ve 26 mg kg-1 olarak belirlenirken pişmemiş 

kürlenmiş et ürünlerinde (pastırma, füme sığır eti, baharatlı sığır eti)  ise nitrit içeriği en yüksek 

seviyelerde tespit edilmiştir.  

Cassens (1997) ABD’de perakende pazarlardan elde edilen 164 adet kürlenmiş et 

ürününü (pastırma, sucuk, dilimlenmiş jambon ve sosis) incelemiştir. Kalıntı nitritlerin tahmini 

seviyeleri 0-48 mg kg-1 (ortalama değerler 10 mg kg-1) arasında belirlenmiştir. Nuñez De

González ve ark (2012) tarafından yapılan bir çalışmada Amerika’nın beş büyük metropol 

kentindeki perakende satış mağazalarından alınan 470 adet kürlenmiş et ürünündeki kalıntı 

nitrit seviyesi belirlenmiştir. 

Doğruer ve ark (2001) tarafından depolama süresince sodyum ve potasyum nitratın 

farklı seviyelerinin pastırmanın kalite özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen bir 

çalışmada, üretiminde %1, 2 ve 3 oranında potasyum nitrat veya sodyum nitrat içeren kür 

karışımları kullanılmıştır. Pastırma örnekleri depolamanın 1, 7, 15, 30 ve 60. günlerinde 

analizlere tabi tutulmuştur. Pastırma örneklerinin nem, pH ve aw değerleri ile tuz içeriklerinin 

depolamanın 1. gününde sırasıyla %50,17-54,13,  5,72-6,02, 0,809-0,911, %4,62-5,00;  60. 

gününde ise yine sırasıyla %28,80-30,14, 5,94-6,23, 0,755-0,775, %7,76-8,41 arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından sodyum veya potasyum nitrat 

kullanımı ve seviyeleri açısından gruplar arasında mikrobiyolojik ve kimyasal özellikler 

bakımından farklılığın olmadığı da belirtilmiştir. Aynı araştırmacılar tarafından yürütülen diğer 

bir çalışmada ise sodyum ve potasyum nitratın pastırma üretim prosesindeki (tuzlama öncesi, 

tuzlama sonrası, çemenleme öncesi ve çemenleme sonrası) etkileri incelenmiştir. Farklı 

oranlarda nitrat kullanımının örneklerin nem, pH ve aw değerleri ile tuz miktarları üzerinde 

önemli bir etkisinin olmadığı ancak üretimin değişik aşamalarında nitrat oranına bağlı olarak 

nitrat ve nitrit miktarı üzerinde önemli bir etkisinin olduğu ifade edilmiştir (Doğruer ve ark 

2003). 

Sodyum ve potasyum nitrat kullanılarak üretilen pastırmaların depolama süresi boyunca 

(7, 15, 30, ve 60. günler) kalıntı nitrit ve nitrat miktarlarını belirlemek amacıyla yapılan 

çalışmada üç farklı kürleme karışımı kullanılmıştır. Pastırmalık etlere birinci grupta et 

ağırlığının %10’u oranında NaCl (kontrol), ikinci ve üçüncü grupta ise sırasıyla %10 NaCl + 

%0,1 NaNO3 ve %10 NaCl+ %0,1 KNO3 ilave edilmiştir. 20 günlük üretim sürecinden sonra 

vakum uygulanarak ambalajlanan pastırma örnekleri 4±1°C’de 60 gün süre ile depolanmıştır. 

Çalışmada sonuç olarak depolamanın 1. gününde kalıntı nitrat ve nitrit miktarının sırasıyla 

51,66-203,08 ppm ve 22,13-51,06 ppm, 60. gününde ise nitrat miktarının 25,53-38,80 ppm, 

nitrit miktarının ise 3,20-9,51 ppm arasında değiştiği belirlenmiştir. Aynı zamanda 

araştırmacılar potasyum nitratın depolama süresi boyunca sodyum nitrata göre daha hızlı 

parçalandığını, potasyum nitrat ile kürlenen pastırma örneklerinin kalıntı nitrat ve nitrit 

                                                                                                                                                                  76



içeriğinin sodyum nitrat ile kürlenen örneklerden daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (Doğruer 

ve Güner 2005). 

Avustralya’da Hsu ve ark (2009), çeşitli gıda ürünlerindeki kalıntı nitrit düzeyini 

belirlemeye yönelik bir araştırma yapmıştır. Kürlenmiş ve taze et numunelerinde nitrat 

içeriğinin 3.7-139.5 mg kg-1 ve nitrit içeriği 3.7-86.7 mg kg-1 arasında olduğu belirtilmiştir. Bu 

değerlerin Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları (Food Standards Australia New 

Zealand, FSANZ) tarafından belirlenen yasal sınırların altında olduğu belirlenmiştir. İran’ın 

merkezi Arak kentinde 2011 yılında hamburgerlerde nitrit seviyeleri araştırılmıştır. Ulusal İran 

standardına göre hamburgerlerde nitrit kullanılmasına izin verilmezken pişmiş et ürünlerinde 

kürleme maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma ile 15 fabrikanın %85.7’sinde 

hamburgerlerde nitritin 30 mg/kg’ın üzerinde olduğu ve bunun tüketim için risk teşkil 

edebileceği tespit edilmiştir. Bunun fabrikalardaki elverişsiz üretim koşullarından 

kaynaklandığı ifade edilmektedir (Rezaei ve ark 2013). Belçika’da De Mey ve ark (2014), 101 

adet kürlenmiş et ürününde nitrat ve kalıntı nitrit seviyelerini incelemiştir. Ortalama nitrat ve 

kalıntı nitritlerin 20 mg kg-1’den daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 

Farklı yıllarda yapılan araştırmalarda et ürünlerinde nitrat veya nitrit seviyelerinin 

verilerini karşılaştırmanın zor olmasına rağmen son 20 yılda et ürünlerinin nitrit içeriğinde 

belirgin bir düşüş olduğu belirtilmiştir. Bu düşük seviyeler değişen üretim teknolojilerine, 

içeriğe giren nitrit seviyelerinin azalmasına ve sodyum veya potasyum askorbat ve eritorbat 

gibi kür hızlandırıcıların daha geniş kullanımına bağlanabilmektedir. Ayrıca nitrat ve nitritin 

sağlık üzerine potansiyel olumsuz etkilerinin yanı sıra işlenmiş et ürünleri için uygulanan 

mevzuat değişikliklerinin kamuoyu farkındalığı ile ilgili olabileceği belirtilmektedir (Sindelar 

ve Milkowski 2012). 

1.4. Nitrat ve Nitrit Kullanımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler 

Et ürünlerinde kullanımına izin verilen nitrat ve nitrit miktarları ürün tipine ve ürünün 

üretildiği ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Avrupa Birliği’nde kabul edilen nitrat ve 

nitrit miktarları, Avrupa Komisyonu Yönergesi (2006/52/EC) tarafından düzenlenmiştir (EC 

2006). Yönergede kurutulmuş fermente et ürünleri için maksimum nitrat ve nitrit miktarı 150 

mg/kg, nitrit içermeyen uzun olgunlaşma süresine sahip ürünler için ise maksimum nitrat 

miktarı 250 mg/kg olarak belirtilmektedir (Grasso ve ark 2014). Ülkemizde et ürünlerinde nitrit 

ve nitrat kullanımına yönelik olarak Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

(TGKY) ile yapılan yasal düzenlemeler Çizelge 1.1.’de gösterilmektedir. 

Çizelge 1.1. TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre et ürünlerine ilave edilebilecek maksimum nitrat ve 

nitrit miktarları (TGKY 2013) 

Ürün Kullanılan Katkı Maddesi  Maksimum Miktar (mg/kg) 

Isıl İşlem Görmemiş İşlenmiş 

Etler 

Nitrit 150 

Isıl İşlem Görmemiş İşlenmiş 

Etler (Fermente sucuk ve 

Pastırma hariç) 

Nitrat 150 

Isıl İşlem Görmüş İşlenmiş Etler 

(Sterilize et ürünleri hariç) 

Nitrit 150 

Isıl İşlem Görmüş İşlenmiş Etler 

(Sadece sterilize et ürünleri) 

Nitrit 100 
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Gelişmiş ülkelerde bazı et ürünleri için kabul edilen sınırlandırmalar göz önüne alınarak 

Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tadlandırıcılar Dışındaki Gıda Maddeleri Tebliği’nde 

belirtilen kriterler Çizelge 1.2.’de gösterilmektedir. Aynı zamanda Soyutemiz ve ark (2004) 

nitrat ve nitrit kullanılarak ya da doğal koşullarda olgunlaştırılarak üretilen sucukların satış 

noktasında içerdiği nitrat miktarı bakımından tüketime uygun olmadığını, Türk Gıda Kodeksi’ 

nin satış noktasında sucukların içermesi gereken maksimum kalıntı nitrit ve nitrat miktarları 

için getirdiği 250 ppm sodyum nitrat ve 50 ppm nitrit limitinin starter kültür kullanılarak ve ısıl 

işlem uygulanarak üretilen sucuklardan elde edilen değerlerin üzerinde olduğunu ve Kodekste 

bu limitlerin düşürülmesi gerektiğini önermektedirler.  

Çizelge 1.2. Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tadlandırıcılar Dışındaki Gıda Maddeleri Tebliği’nde et 

ürünlerine ilave edilebilecek maksimum nitrat ve nitrit miktarları (TGK 2008) 

Ürün Kullanılan Katkı Maddesi Maksimum Miktar (mg/kg) 

Kürlenmiş et ürünleri ve et 

konserveleri 

Sodyum nitrat  

(bünyesinde bulunan) 

300 

Sodyum nitrat 

(satış nok. kalıntı miktarı) 

250 

Isıl işlem uygulanmamış 

kürlenmiş, kurutulmuş et 

ürünleri 

Potasyum nitrit 

(sodyum nitrit cinsinden, 

bünyesinde bulunan) 

150 

Potasyum nitrit 

(sodyum nitrit cins. satış 

noktasındaki kalıntı miktarı) 

50 

Diğer kürlenmiş et ürünleri ve 

et konserveleri 

Sodyum nitrit 

(bünyesinde bulunan) 150 

Sodyum nitrit 

(satış nok. kalıntı miktarı) 100 

2. POTANSİYEL ALTERNATİFLERİ

Günümüzde katkı maddesi kullanımı sınırlandırılmış et ürünlerine olan talep giderek

artmaktadır. Bu anlamda et ürünleri üretiminde yeni üretim teknolojilerinin kullanılarak 

geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Et ürünleri üretiminde nitrat ve nitritlerin kullanımı potansiyel sağlık riskleri ve 

tüketiciler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle tercih edilmemektedir. Bunun yerine nitrat ve 

nitrit kullanım miktarına sınırlandırma getirilmesi ve ikame maddelerin kullanımı önem 

kazanmıştır. Son yıllarda da katkı maddesi olarak kullanılan nitrat ve nitritin doğal bileşiklerle 

değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar artmıştır (Sindelar ve ark 2007, Kim ve ark 2017, Riel ve ark 

2017, Sucu ve Turp 2018). 

2.1. Bitki Bazlı Alternatifler 

Bazı sebzelerde önemli miktarda nitrat bulunmakta ve nitrit kaynağı olarak 

kullanılabilmektedir. Kereviz, pırasa, maydanoz ve ıspanak gibi ürünlerin et ürünlerinde nitrat 

kaynağı olarak kullanımı konusunda çalışmalar yapılmıştır (Sindelar ve ark 2007, Magrinyà ve 

ark 2009, Tsoukalas ve ark 2011, Horsch ve ark 2014, Kim ve ark 2017, Riel ve ark 2017). 

Kereviz suyu konsantresi ve kereviz tozu, kürlenmiş et ürünleri ile ilgili yapılan çalışmalarda 

doğal nitrat kaynağı olarak en yaygın kullanılan alternatifler olarak ifade edilmektedir 

(Sebranek ve Bacus 2007, Magrinyà ve ark 2009, Tahmouzi ve ark 2011, Myers ve ark 2013, 

Horsch ve ark 2014, Sebranek ve ark 2014, Usinger ve ark 2016). 
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Kereviz tozunun yaklaşık %3 nitrat içerdiği belirtilmektedir (Sindelar ve ark 2007). 

Başlangıçta nitrat formunda olan kereviz tozunun inkübasyon aşaması işlem süresini arttırdığı 

için daha sonra nitrite dönüştüğü tespit edilmiştir (Sebranek ve Bacus 2007). Bununla birlikte 

işlenmiş ete kereviz tozunun eklenmesi genel olarak formülasyon ağırlığının %0.2-0.4’ü ile 

sınırlandırılmaktadır. Bundan daha yüksek seviyelerde kullanıldığı zaman çeşitli lezzet 

bileşikleri duyusal olarak baskın hale gelmektedir. Kereviz tozu (%0.2 ve 0.35) ve 

Staphylococcus carnosus içeren jambon örneklerinde yapılan çalışmada, oksidasyon 

gelişiminin 200 mg/kg sodyum nitrit içeren kontrol örneğine göre daha yüksek olduğu ve kalıntı 

nitrit içeriğinin ise daha düşük olduğu belirlenmiştir (Sindelar ve ark 2007). Kürlenmiş standart 

bir et ürünü üretmek için kereviz tozunun nitrat indirgeyen bakteri kültürleri ile birlikte 

kullanılmaması durumunda iyi bir alternatif olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte 

kereviz tozunun çok az miktarda pigment verdiği ve etin lezzetine zarar vermeyen hafif bir tada 

sahip olduğu belirtilmektedir (Alahakoon ve ark 2015).  

Xi ve ark (2012) yaptıkları çalışmada %3 kızılcık tozu ilave edilen, kereviz tozu ile 

kürlenmiş sosislerde 49 günlük depolama sonunda Listeria monocytogenes sayısının 5.3 log 

CFU/g azalma gösterdiği belirlenmiştir. Kontrol örneğine göre kalıntı nitrit içeriğinin daha 

düşük olduğu ancak bu örneklerde oksidasyon gelişiminin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Jambon örneklerinde L. monocytogenes gelişimi üzerine yapılan çalışmada örneklere ilave 

edilen 100 ve 200 mg/kg nitrit içeren kereviz tozlarının aynı konsantrasyonlardaki nitrit ile 

önemli bir etkinlik farklılığının olmadığı belirlenmiştir (Horsch ve ark 2014). 

Haugaard ve ark (2014) yaptıkları araştırmada her bir salam grubuna 60 ppm nitrit ilave 

ederek farklı formulasyonlarda 8 grup salam üretmişlerdir. Çalışmada nitrat ve nitrite alternatif 

olarak kurutulmuş kızılcık, dondurulmuş yaban mersini ve yaban mersini suyu salamlara ilave 

edilmiştir. Yaban mersini suyunun %4, %8, %12 konsantrasyonlarda ilave edilmesi renk ve 

duyusal özellikler açısından kontrol grubuna yakın sonuçlar vermiştir. Yaban mersininin %2’lik 

konsantrasyonunun dondurulmuş olarak ilave edildiği salamlarda siyah nokta oluşumuna neden 

olduğu belirlenmiştir. 

Son zamanlarda pazı tozu doğal nitrat kaynağı olarak kullanılmaktadır.  Bu ürün kereviz 

tozuna benzer ve %3.0-3.5 nitrat içermektedir. Pazı tozunun avantajı alerjen içermemesidir. 

Pazı tozu kullanılacağı zaman %0.15-0.3 konsantrasyonunda olması gerekmektedir. Yüksek 

konsantrasyonlarının ürünlerin duyusal özelliklerini olumsuz yönde etkileyebileceği ifade 

edilmektedir (Sebranek ve ark 2012).   

Gabaza ve ark (2013), taze ve kurutulmuş ıspanağın nitrat kaynağı olarak 

kullanılabileceğini ve S. carnosus’un nitratı nitrite indirgeyebileceğini belirtmişlerdir. Sebranek 

ve Bacus (2007) ıspanak suyunun nitrat seviyesinin yaklaşık 3227 ppm olduğunu bildirmiştir. 

Fermente edilmiş ıspanakla muamele edilmiş domuz numunelerinin (50 g/L) kalıntı nitrit 

içeriği, nitrit ile muamele edilenlere göre daha düşük olarak tespit edilmiştir (Gabaza ve ark 

2013). 

Et ürünlerinde nitrit alternatifi olarak doğal nitrat kaynaklarının tercih edilmesinin 

önemli bir nedeni bu kaynakların kullanımı ile son üründe daha düşük oranlarda kalıntı nitrit 

elde edilmesi olarak ifade edilmektedir. Krause ve ark (2011) yaptıkları bir çalışmada jambon 

örneklerine sodyum nitrit yerine kullanım öncesi içerdiği nitratın nitrite dönüştürüldüğü sebze 

suyu tozu (%0.2) eklemişlerdir. 42 günlük depolama süresi sonucunda kalıntı nitrit miktarının 

kontrol örneğine göre daha düşük olduğu saptanmıştır.  

Tsoukalas ve ark (2011) yaptıkları çalışmada %0.84 pırasa unu ve 75 mg/kg sodyum 

nitrit içeren örneğin 150 mg/kg sodyum nitrit içeren kontrol örneği ile benzer renk, oksidasyon, 

doku ve duyusal özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Doolaege ve ark (2012) tarafından 

gerçekleştirilen bir çalışmada ise, ciğer ezmesinde biberiye ekstraktı kullanımı ile örneklerin 

oksidasyon seviyesinde ve renk stabilitesinde olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirlenmiş, 

eklenen sodyum nitrit miktarının 120 mg/kg’dan 80 mg/kg’a düşürülebileceği saptanmıştır. 
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Farklı seviyelerde sodyum nitrit ve domates püresi ile üretilen sosislerin kalite parametrelerinin 

incelendiği çalışmada, sosis örneklerinde %12 oranında domates püresi kullanımı ile örneklerin 

renk ve duyusal özelliklerinde olumsuz bir etki oluşmadığı gözlenmiştir (Deda ve ark 2007). 

Aynı zamanda nitrit miktarının 150 mg/kg’dan 100 mg/kg’ a düşürülebileceği sonucuna 

varılmıştır. Eyiler ve Öztan (2011)’ın çalışmasında da sosis üretiminde domates tozu (%2) ve 

nitritin (100 mg/kg) birlikte kullanımının rengi geliştirdiği ve oksidasyonu geciktirdiği 

saptanmıştır. Bununla birlikte domates tozu miktarındaki artışın Deda ve ark (2007)’larının 

sonuçlarıyla benzer şekilde son üründe kırmızılık değerlerinde artışla sonuçlandığını 

gözlemlemişlerdir. Ayrıca domates tozunun sosislerde kalıntı nitrit seviyesini azalttığı ve doğal 

bir renklendirici olarak görev yaptığı belirtilmiştir (Eyiler ve Öztan 2011). 

 Domuz etinden hazırlanmış emülsiyon hamuru ile yapılan bir çalışmada, paprika biberi 

(%1.5-2) ve domates püresinin (%2.5-3) nitrit (100 mg/kg) ile birlikte kullanımının lipid 

oksidasyonunu azalttığı, renk ve doku özelliklerini geliştirdiği belirlenmiştir (Bázan-Lugo ve 

ark 2012). Bu sonuçlara paralel olarak domuz etinden üretilen rulo tipi et ürününe eklenen 

domates püresi tozu ürünün renk özelliklerini geliştirmiş, kalıntı nitrit miktarında azalma 

sağlamış fakat aynı zamanda prooksidan etki göstermiştir. Formülasyona %1.5 oranında 

domates püresi tozu ilavesi ile nitrit miktarının 100 mg/kg’dan 50 mg/kg’a düşürülebileceği 

sonucuna varılmıştır (Hayes ve ark 2013). 

 Et ürünlerinde domates bazlı içerikleri test eden birçok çalışma nitrit ve tiyobarbitürik 

asit reaktif maddelerin (TBARS) düşük içeriğinin renk ve koku dahil olmak üzere duyusal 

niteliklerde olumlu gelişme sağladığı bildirmiştir (Candogan 2002, Yılmaz ve ark 2002, 

Sanchez-Escalante ve ark 2003, Calvo ve ark 2008). Bu nedenle kalite kusurlarını önlemek ve 

maksimum fayda sağlamak için et ürünlerinde domatesin nitrit ile kombinasyon halinde 

kullanılması uygun olarak ifade edilmektedir (Alahakoon ve ark 2015). 

Nevas ve ark (2004), çeşitli baharatlardan elde edilen esansiyel yağların Escherichia 

coli, L. monocytogenes, Salmonella Typhimurium, C. botulinum tip B ve E, C. perfringens, 

Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Lactobacillus sakei, Bacillus cereus, 

Brochothrix thermosphacta, Yersinia enterocolitica olmak üzere 12 bakteri suşuna karşı 

antibakteriyel özelliklerini incelemiştir. Araştırmacılar kekik, kekik otu (oregano, savory) ve 

kekik esansiyel yağlarının test edilen tüm mikroorganizmaların gelişmesini inhibe ederek en 

geniş antibakteriyel aktivite aralığını gösterdiğini bulmuşlardır. Araştırmada tüm 

mikroorganizmalar arasında en duyarlı olanların C. botulinum ve C. perfringens olduğu 

belirlenmiştir. Baharat ekstreleri tek başına nitritin yapabileceği tüm fonksiyonları 

sağlayamadığından bunların uygun bir miktarda nitrit ile birlikte kullanılması önerilmektedir. 

Adaçayı, karanfil ve hindistan cevizinden elde edilen sodyum nitrit ve baharat 

ekstraktlarının kombinasyonları kullanılarak yapılan çalışmada adaçayının C. botulinum 

gelişimini engellediği, karanfil ve hindistan cevizinin ise mikroorganizmayı inaktive ettikleri 

tespit edilmiştir (Cui ve ark 2010). Muskat, hindistan cevizi, adaçayı ve karanfil ekstraktlarının 

kombine antibotulinal etkinliğinin özellikle düşük sodyum nitrit seviyelerine (yaklaşık 10 ppm) 

sahip olan işlenmiş et ürünlerinin geliştirilmesinde yararlı olabileceği belirtilmektedir. 

Pancar zengin bir nitrat kaynağı olarak kabul edilmektedir. Betalain pigmentleri, sarı 

betaksantinler ve kırmızı-mor betasiyaninlerden oluşur. Bununla birlikte fenolik bileşikler dahil 

olmak üzere biyoaktif fitokimyasallar içermektedir. Önemli antioksidan ve doğal renklendirici 

bileşenlere sahip olduğu için emülsifiye edilmiş sosislerde bu özelliklerin elde edilmesinde 

pancar kullanımı üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır (Georgiev ve ark 2010, Jin ve ark 2014, 

Račkauskiene ve ark 2015, Turp ve ark 2016, Hwang ve ark 2017). Sucu ve Turp (2018) 

yaptıkları çalışmada pancar tozu kullanımının 4 °C’de 84 günlük depolama süresince bazı kalite 

özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri inceleyerek Türk tipi fermente sucuk üretiminde 

nitrit alternatifi olarak değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmacılar, nitrit yerine pancar 

tozu kullanımının kullanılan miktara bağlı olarak ürünün kalite özelliklerinin etkilendiğini ifade 
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etmişlerdir. Numunelerin kırmızılık değeri (a*) artmış ve artan miktarda pancar tozu 

kullanıldığında depolama sırasında iyi korunduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte yüksek 

miktarda pancar tozu kullanılan numunelerde oksidasyonun daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Depolama periyodunun sonunda numunelerin kalıntı nitrit içerikleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte yalnızca pancar tozu içeren grubun kontrol numunesiyle 

karşılaştırıldığında 28 ila 70. günler arasında daha yüksek kalıntı nitrite sahip olduğu 

belirlenmiştir. Laktik asit bakterileri için substrat olarak işlev görebilen pancar tozunun aynı 

zamanda depolama sırasında laktik asit bakteri sayısı olarak yine pancar tozu içeren grupta en 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Sucu ve Turp 2018). 

Et ürünlerinde turunçgil yardımcı ürünlerinin kullanılması kalıntı nitrit 

konsantrasyonunun azaltılması için benimsenen yeni bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir 

(Viuda-Martos ve ark 2010). Turunçgil yardımcı ürünlerinin özleri, diyet lifleri, antioksidan 

lifler ve et ürünlerinde fonksiyonel bileşenler olarak kullanılabilecek organik asit ve 

polifenoller gibi biyoaktif bileşikler bakımından zengindir (Perez-Alvarez 2008). Fernandez-

Gines ve ark (2003), bologna tip sosiste farklı konsantrasyonlardaki portakallı diyet lifinin 

(%0.5, 1, 1.5 ve 2) kalıntı nitrit seviyeleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Kalıntı nitrit 

seviyesindeki maksimum azalma (%69.57), %0.02 kekik esansiyel yağı ve %2 portakallı diyet 

lifi ile elde edilmiştir (Garcia-Martinez 2009). Kürlenmiş et ürünlerine portakallı diyet lifi 

ilavesi kontrol grubuna göre azalmış kalıntı nitrit seviyelerine ve > 5 g/kg seviyelerinde daha 

yüksek bir kırmızılık değerine sahip olduğu belirtilmiştir (Fernandez-Lopez ve ark 2007). 

Bazı araştırmacılar kalıntı nitrit seviyelerini azaltmak için pişmiş ve kuru kürlenmiş et 

ürünlerinde çiğ ve ısıl işlem görmüş limon albedolarının kullanımı ve biyoaktif bileşenleri 

nedeniyle kalıntı nitrit seviyelerinde azalma üzerinde çalışmıştır (Aleson-Carbonell ve ark 

2004, Fernandez-Gines ve ark 2004, Viuda-Martos ve ark 2010). Aleson-Carbonell ve ark 

(2004), çeşitli konsantrasyonlardaki (0, 25, 50, 75 ve 100 g/kg) çiğ ve ısıl işlem görmüş limon 

albedolarının kürlenmiş sosisler üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çiğ albedonun kalıntı nitrit 

içeriğinin azaltılmasında ve test edilen tüm konsantrasyonlarda lipit oksidasyonunun 

geciktirilmesinde daha etkili olduğu bulunmuştur. 50 g/kg çiğ albedo ve 75 g/kg ısıl işlem 

görmüş albedo ile muamele edilmiş örnekler kontrol grubundakilere benzer duyusal özellik 

göstermiştir. Viuda-Martos ve ark (2010) yaptıkları çalışmada sosise ilave edilen kekik uçucu 

yağı, biberiye uçucu yağı ve %1 oranında portakal lifinin etkisini araştırmıştır. Çalışma 

sonucunda kalıntı nitrit miktarının %57.61 oranında azaltılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca lipit 

oksidasyonunun da önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. 

Et ürünlerine hem kızılcık hem de domates özütleri nitritle birlikte ilave edildiklerinde 

kürleme reaksiyonlarında kalıntı nitrit konsantrasyonunu azaltan pH düşüşleri gösterdiği 

belirtilmektedir. Bu nedenle kızılcık ve domates ekstrelerinin uygulandığı çalışmalarda 

gözlenen pH düşüşünün nitrik oksit üretimini hızlandırıcı etkisinden kaynaklanan kalıntı nitritin 

azalmasına neden olduğu düşünülmektedir (Pegg ve Shahidi 2000, Xi ve ark 2011). Kızılcık 

tozu, doğal ve organik olarak işlenmiş etlerde L. monocytogenes gelişimine karşı özellikle etkili 

doğal bir antimikrobiyal ajan olarak belirtilmektedir (Qiu ve Wu 2007). Limon ve ıhlamur 

tozları, üzüm çekirdeği ekstresi, L. monocytogenes’e karşı daha az etkili olmasına rağmen 

kızılcık tozu ile birleştiğinde kürlenmiş ve pişirilmiş etlerde bu mikroorganizmayı kontrol etme 

potansiyeline sahiptirler (Xi ve ark 2011). Bu araştırmacılar ayrıca %1, 2 ve 3 konsantrasyonda 

kızılcık tozu ile birlikte nitritin (150 ppm başlangıç seviyesi) L. monocytogenes gelişimini 

sadece nitrit ile karşılaştırıldığında 2-4 log CFU/g azalttığını bildirmiştir. Bununla birlikte 

kızılcık ürünlerindeki dezavantaj organik asitler içerdiklerinden doğada hafif asidik 

olmalarından kaynaklanmaktadır (Xi ve ark 2011). Bu nedenle işlenmiş ete uygulama öncesi 

optimum konsantrasyonunun belirlenmesi çok önemli bir faktör olarak belirtilmektedir. 

Kurćubić ve ark (2014) sucuk üretiminde nitrite alternatif bir bitki olan Kitaibelia 

vitifolia özütü kullanımınının etkisini araştırmışlardır. Çalışmada K. vitifolia özütü için 
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belirlenen en etkili oran 12.5 g (g/kg) olarak belirlenmiştir. Bu oranda kullanımı ile Escherichia 

coli’ye karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirtilmiştir. K. vitifolia özütünün C. botulinum 

üzerine etkisini araştırmak üzere daha fazla çalışma yapılması gerektiği ifade edilmektedir.  

2.2. Organik Asitler 

Laktat, asetat, sorbat ve benzoat gibi organik asit iyonlarının kullanımı son yıllarda gıda 

endüstrisinin bir parçası haline gelmiştir. Sodyum ve potasyum laktat hem taze hem de 

kürlenmiş etlere yaygın olarak ilave edilmektedir (Brewer ve ark 1995, Kim ve ark 2006). 

Günümüzde laktat et ürünleri üretim sisteminde antimikrobiyal bir madde olarak kullanılan en 

popüler organik asit olarak bilinmektedir. Tuzlu tadı sayesinde et lezzetini de arttırdığı ifade 

edilmektedir (Doores 2005). Laktatın ayrıca taze etlerin renk stabilitesini arttırdığı ve bir 

antioksidan olarak işlev gördüğü belirtilmiştir (Shelef 1994, Brewer ve ark 1995). Laktat, laktat 

dehidrojenaz ile piruvat haline dönüştürüldüğü zaman indirgenmiş nikotinamid adenin 

dinükleotit (NADH) formunda renk stabilitesini artırabilmektedir. Bu nedenle metmyoglobin 

oluşumunu azaltıcı aktivite göstermektedir. Bunun yanında deoksimiyoglobin nitriti nitrik 

okside dönüştürebilmekte, fazla deoksimiyoglobinin üretilmesi daha fazla nitrik oksidin 

üretilmesine ve kalıntı nitrit seviyesinin düşmesine neden olmaktadır (Kim ve ark 2006). 

Laktat, sorbat ve sitrat gibi organik asitlerin iyonları, özellikle su aktivitesini 

değiştirerek hücre zarından geçmektedir. Hücre içi pH’yı düşürerek de adenosin trifosfat (ATP) 

oluşumunun inhibisyonu ile hücre metabolizmasını etkileyerek antimikrobiyal etki 

gösterebilmektedir (Maas ve ark 1989). Sodyum, potasyum ve kalsiyum laktatlar etteki aerobik 

ve anaerobik mikroorganizmalara karşı inhibe edici etkinlikleri bakımından benzer olarak ifade 

edilmektedir (Shelef 1994). Antibakteriyel bileşikler olarak benzoatların kullanımı, sorbatlar 

ve laktatlar gibi diğer zayıf asit koruyucularla karşılaştırıldığında dikkat çekmektedir. Islam ve 

ark (2002), %25 (w/v) konsantrasyonunda benzoat içeren bir çözeltinin sosislerin yüzeyinde L. 

monocytogenes gelişimini inhibe ettiğini göstermiştir. Jones ve Betts (2009), 2000 ppm sodyum 

benzoatın tuz içermeyen et suyunda proteolitik olmayan C. botulinum üzerinde inhibe edici bir 

etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Pastırmada düşük nitrit seviyeli potasyum sorbat kullanılarak yapılan çalışmalar, kabul 

edilebilir renk ve tada sahip ürünler üretmede başarı göstermiştir (Gray ve Pearson 1984). 

Bununla birlikte nitritin sodyum sorbat ile tamamen değiştirilmesi mümkün olmamaktadır. 

Çünkü sorbat içeren ürünler artan ransiditelerindeki artış nedeniyle tek başlarına kabul 

edilemezler (Al-Shuibi ve Al Abdullah 2002). Günümüzde sorbatların herhangi bir organik 

ürüne katkı maddesi olarak ilave edilmesine izin verilmemektedir. Organik olmayan et 

ürünlerinde izin verilen kullanımları ise sınırlandırılmıştır. P-hidroksibenzoatlarla 

kombinasyon halinde pişmiş, kürlenmiş veya kurutulmuş et ürünlerinin ezme ve jöle 

kaplamalarında kullanılmaktadır (Al-Shuibi ve Al-Abdullah 2002).  

2.3. Bakteriyosinler ve Diğer Mikrobiyal Kaynaklar 

Bakteriler tarafından üretilen antimikrobiyal proteinler veya peptitler bakteriyosinler 

olarak bilinmektedir. Bunlar bakteriyel ribozomlarda sentezlenerek diğer bakterileri inhibe 

edebilmektedir. Bakteriyosinler, hücre duvarı sentezini inhibe etme, hedef hücre zarını 

geçirgenleştirme veya enzim aktivitesini inhibe etme gibi çeşitli mekanizmalar ile yakından 

ilişkili olup bakterileri tahrip eden antibakteriyel proteinler grubunu oluşturmaktadır 

(Klaenhammer 1993). Bakteriyosinler, güvenli ve etkili doğal gıda koruyucuları olarak kabul 

edilmektedir. Bazı Lactococcus lactis subsp. lactis suşları tarafından üretilen düşük moleküler 

ağırlıklı bir bakteriyosin olan nisin, 30 yıldan uzun bir süredir gıda koruyucusu olarak 

kullanılmaktadır. Bu bakteriyosinler engel teknolojisinde etkili doğal koruyucular olarak 

kullanım potansiyeline sahiptir (Galvaz ve ark 2007). Fowler ve Gasson (1991), 121.1 oC’de 3 

dakikalık bir ısıl işlemden sonra hayatta kalan Clostridium türlerinin sporlarının, nisine karşı 

on kat daha duyarlı olduğunu belirtmişlerdir. Nisin, ısıl işlem görmüş gıdalarda koruyucu olarak 
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yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeninin sporların çeşitli türlerde ısıya karşı 

hassasiyetini artırabilme etkisinden kaynaklandığı ifade edilmektedir (Fowler ve Gasson 1991). 

Scott ve Taylor (1981), 50 ppm nisinin bir agar besiyerinde C. botulinum tip A 

sporlarının gelişmesini inhibe edebildiğini bildirmiştir. Bununla birlikte 125 ppm’e kadar olan 

nisin dozunun, pişmiş ette bu sporların gelişimini engelleyemediği belirtilmiştir. Caserio ve ark 

(1979), 150 ppm nitritin, C. perfringens’in sosislerdeki sporların gelişimini tamamen inhibe 

edemediğini bildirmiştir. Bununla birlikte 200 ppm nisin ve 75 ppm nitritin kombinasyonun 

sporların gelişimini engellediği gözlemlenmiştir. Çin usulü sosis üretiminde pembe renk 

oluşumunu gözlemlemek amacıyla farklı seviyelerde Lactobacillus fermentum kullanılarak 

yapılan çalışmada kontrol grubu nitrit içeren sosislerle karşılaştırma yapılmıştır (Zhang ve ark 

2007). L. fermentum ilaveli ürünlerde serbest aminoasit içeriği fazla bulunurken, 108 CFU/g L. 

fermentum kullanımının et ürünü için renk sağlayıcı nitrosomiyoglobin açısından kontrol 

grubuna yakın sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda nitrit yerine L. fermentum 

kullanımının sosis üretiminde alternatif potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir. Li ve ark (2013) 

nitrit ilavesi olmaksızın Çin usulü sosislere Staphylococcus xylosus ve Pediococcus 

pentosaceus inokule ederek nitrosomiyoglobin oluşumunu gözlemlemişlerdir. Çalışma 

sonucunda a* değerlerine bakıldığında P. pentosaceus kontrol grubuna yakın sonuç verirken S. 

xylosus ile daha iyi bir a* değeri elde edilmiştir.  

Mainar ve Leroy (2015), çiğ fermente et ürününde arzu edilen rengin koagülaz-negatif 

stafilokoklar (CNS) tarafından sağlanmasını amaçlamışlardır. Çalışmada S. carnosus nitrat 

redüktaz aktivitesi, S. haemolyticus nitrit oksit sentaz aktivitesi, Lactobacillus sakei asitleştirme 

işleminin sağlanması için starter kültür olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak nitrik oksit üreten 

CNS topluluklarının a* değerlerinin kontrol grubuna yakın olduğu belirtilmiştir. Nitrat ve nitrit 

ilavesi olmaksızın renk oluşumu için çinko protoporfirin IX (Zn(II) PPIX) kullanılarak üretilen 

sucuklarda yapılan çalışma sonucunda istenen rengin oluştuğu gözlemlenmiştir (Maere ve ve 

ark 2016).  

3. SONUÇ

Nitrat ve nitrit, et ürünlerinde ürün kalite ve güvenliği açısından olumlu etkileri

nedeniyle et endüstrisinde kullanılan iki önemli katkı maddesi olarak bilinmektedir. Ancak bu 

katkı maddelerinin sağlık üzerindeki riskleri göz önünde bulundurulduğunda alternatiflerinin 

arayışı önem kazanmaktadır. Et endüstrisi açısından nitrat ve nitritin azaltılması için etkili 

stratejiler aramak ve doğal olarak kürlenmiş et ürünlerinin hazırlanmasında bunların yerine 

ikame maddelerin kullanılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Bu araştırma, Manisa (Ahmetli) yöresinde bulunan bazı zeytin bahçelerinin genel beslenme 

durumlarının tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Yöreyi temsilen zeytin bahçelerinin 10 

tanesinden yaprak örnekleri ile 0-30 ve 30-60 cm derinliklerinden toprak örnekleri alınıp, analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Ahmetli ilçesinde zeytin bahçelerinde yapılan toprak ve 

yaprak analiz sonuçlarının referans değerleri ile karşılaştırılması sonucu, toprakların genel 

olarak hafif alkali yapıda, tuzsuz, fazla kireçli yapıda olduğu ortaya çıkmıştır. Yaprak ve toprak 

örneklerinde yapılan makro ve mikro besin elementlerinin genelinde yetersiz olduğu, elde 

edilen sonuçların birbirini destekler nitelikte bulunduğu belirlenmiştir. Elde edilen toprak ve 

yaprak besin maddeleri sonuçlarına göre yörede özellikle Zn bakımından yaygın bir 

değerlendirmeye ve uzmanlarca gerekli önerilerin uygulamaya konmasına ihtiyaç duyulduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Manisa, Zeytin, Toprak Analizi, Yaprak Analizi. 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the general nutritional status of some olive groves 

in Manisa (Ahmetli) region. For this aim, soil samples which were taken form different levels 

as, 0-30 and 30-60 cm depths and leaf samples were collected and analyzed from 10 orchards 

of olive growing. According to the obtained results of soil and leaf analysis were compared 

with the reference values in the olive groves in Ahmetli region. It was determined that the macro 

and micro nutrients made in leaf and soil samples were insufficient in general and the results 

obtained supported each other. According to the results soil have a higher content of lime, slight 

alkaline made of soil and leaf samples and results showed that, olive orchards which are based 

our region have not enough nutrition and it is seen that there is a need for a widespread 

assessment especially in terms of Zn in the region and implementation of the necessary 

recommendations by experts. 

Keywords: Manisa, Olive, Soil Analysis, Leaf Analysis. 

GİRİŞ 

Zeytin, Akdeniz ikliminin ayrılmaz bir parçasıdır. Meyvesi ve yağı ekonomik olarak üretilen, 

sağlık açısından da sayısız faydası bulunan zeytinin yetiştiriciliği her geçen gün artmaktadır. 

Türkiye’de 2017/2018 yılı TUİK verilerine göre, yaklaşık 846.061 ha alanda zeytin 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. UZZK’nın zeytin rekoltesi tahminlerinde 2019 yılı sofralık zeytin 

üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, dane zeytin üretiminin 1 

milyon 515 bin ton ve zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olduğu ön görülmüştür (UZZK, 

2019). Zeytin üretiminin yarıdan fazlası Ege bölgesinde yapılmaktadır. Ege bölgesinin en 
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yaygın zeytin çeşitleri ise; Memecik, Ayvalık, Domat, Erkence ve Gemlik çeşitleridir (Şengür 

ve ark., 2011). Çalışmanın yapıldığı Ege Bölgesi Manisa iline zeytin potansiyeli oldukça 

yüksek bir bölgedir. Zeytin yetiştiriciliği konusunda Akhisar, Kırkağaç, Soma, Saruhanlı ve 

Ahmetli ilçeleri önderlik etmektedir. Ahmetli ilçesine bakıldığında, Akdeniz iklimi ve bitki 

örtüsü mevcuttur. Ahmetli ilçesinin ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımda 

modern tarım araç ve gereçleri geniş ölçüde kullanılmakla beraber, zeytin yetiştiriciliğine son 

yıllarda oldukça önem vermektedir (Anonim, 2018). 

Ülkemizde zeytin yetiştiriciliği genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde 

yapılmaktadır. Zeytin yetiştiriciliği yapılan özellikle marjinal alanlarda kireçli ve kıraç 

topraklarda genelde sulama yapılmamaktadır. Zeytin alanlarının bulunduğu coğrafya, 

topografik koşullar zeytin ağaçlarının genel yapısına doğrudan etkilidir. Bu yüzden, 

hazırlanacak gübreleme programı ve toprak yapısı önemli ve belirleyici faktördür. Zeytin 

yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin artırılabilmesi, etkin ve dengeli gübreleme ile yakından 

ilişkilidir. Zeytin bitkisinde bitki gelişim dönemi boyunca bitki besin maddelerinin alınımının 

tespit edilmesi ve dolayısıyla o dönemlerde uygulamaların yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu durum uygun zamanda ve etkin bir şekilde toprak, yaprak örnekleri alınması ve bunların 

analiz sonuçlarına göre gübreleme programlarının yapılması ile sağlanabilir. Bu şekilde bitkinin 

ihtiyacından fazla gübre kullanılması engellenebilir. Ayrıca; zeytinin gübreleme 

programlarında hedeflenen besin maddesi ihtiyacının belirlenmesinde, çeşit özellikleri, iklim, 

ürün miktarı, ağacın yaşı, toprak özellikleri de dikkate alınmalıdır. Bitkinin ihtiyacından fazla 

verilen gübre, bitkinin beslenme düzenini bozmakta, hem alınacak ürün miktarının azalmasına 

hem de uygulanan fazla gübre ekonomik anlamda kayıplara neden olur. Bitkinin ihtiyacından 

daha az uygulanan gübre ile yeterli düzeyde ürün artışı sağlanamadığından ürün artışının 

ekonomik anlamda maksimuma çıkması için bitkinin yeterli  beslenmesini sağlamak 

gerekmektedir (Aydoğdu, 2011). 

Gübreleme ile bitkilere düzenli olarak besin elementlerinin sağlanması, eksik olan besin 

maddelerinin tamamlanması, doğru bir yetiştirme metodudur. Dünya’da hiçbir toprak 

parçasında tüm besin elementleri yeterli miktarda olmamaktadır. Toprak üzerinde bir bitki için 

kısa bir süre yeterli olsa bile, Bergmann (1992) yılında yapmış olduğu bir araştırmada, en 

azından bir ya da birkaçının zamanla azalacağı ve azalan besinlerin toprağa ilavesinin düzenli 

olarak yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.  

Aydın yöresinde Manzanilla çeşidinin bulunduğu zeytin bahçelerinde yapılan bir araştırmada 

ise, toprağın N içeriği bakımından fakir, alınabilir P içeriği düşük, K içeriklerinin düşük, Ca 

içeriği orta, Mg içeriği ise fakir düzeyde bulunmuştur (Akıllıoğlu, 2009). Bursa yöresinde 

yapılan bir araştırmada, toprakların genellikle killi tınlı, kumlu tınlı ve kil tekstürlü, nötr yada 

hafif alkalin reaksiyonlu ve çoğunlukla kireç bakımından zengin içerikli olduğunu ve tuzluluk 

sorunu olmadığını, toprakların toplam alınabilir N, alınabilir P ve Zn içeriklerinin orta düzeyde 

olduğu, K ve Fe içerikleri yeterli düzeyde bulunmuştur (Aksoy, Tümsavaş, 2000). Bursa 

(Yalova) yöresinde yapılan Gemlik zeytin çeşidinin yetiştirildiği topraklarda araştırmada, 

toprak örneklerinin killi tınlı bünyede, kireç içeriklerinin çok düşük, toprak reaksiyonlarının 

nötr ve asit karakterli olduğu ortaya çıkmıştır (Uysal ve ark., 2016). Gap Bölgesinde yapılan 

bir araştırmada, eğimli tarım alanlarında Fe ve Zn eksikliği görüldüğü, Mn ve Cu değerlerinin 

ise kritik seviyenin altında olmadığı ortaya çıkmıştır (Eryüce ve ark., 1993). 

Hatay yöresinde yetiştiriciliği yapılan bazı zeytin çeşitlerinin verimlilik durumları incelenmiş 

ve bu çeşitlerin yaprak analiz sonucunda N içerikleri optimum sınırlar arasında, P içerikleri 

eksik, K içerikleri açısından ise optimum sınırlar arasında olduğu tespit edilmiştir (Toplu, 

2000). Şanlıurfa yöresinde zeytinliklerin beslenme durumunun belirlenmesi üzerine yapılan bir başka 
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araştırmada, toprakların genel olarak çok kireçli, hafif alkalin yapıda, tuzsuz ve organik madde 

miktarının yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Yaprak ve toprak örneklerinde yapılan makro ve mikro besin 

element analiz sonuçlarından elde edilen bulgular neticesinde bölgede bulunan zeytinliklerin genelinde 

besin element noksanlıklarının olduğu ve bahçelerin neredeyse tamamında P, Zn ve B içeriklerinin 

yetersiz seviyelerde olduğu ortaya çıkmıştır (Söylemez ve ark., 2017).  Mardin ili Derik ilçesinde 

yoğun olarak yetiştirilen Halhalı zeytin çeşidine ait bahçelerin beslenme durumlarını tespit 

etmek amacıyla yapılan çalışmada, yaprakların P, K, Ca, Mg, Fe ve Mn seviyeleri ürünlü ve 

ürünsüz yılda yeterli, N, Zn, Cu ve B seviyeleri ise yetersiz olarak belirlenmiştir (Doran ve ark., 

2008). 

Zeytin yetiştiriciliğinde toprakta bulunan bitki besin elementi eksiklikleri yanı sıra bitkide 

bulunan makro ve mikro elementi değişimleride yıldan yıla farklılık göstermiştir.  Eryüce 

(1979), yapmış olduğu bir araştırmada, Ayvalık zeytin çeşidinin yapraklarındaki bitki besin 

elementlerinin mevsimsel değişimini var ve yok yılında yılların karşılaştırmasını yaparak 

incelemiştir. Araştırma sonucunda, yapraklardaki N, P ve K içeriklerinin ürünlü yılda 

azaldığını, en uygun yaprak örneği zamanın Aralık sonu Şubat başı arasındaki dönem olduğunu 

tespit etmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada, Domat ve Uslu zeytin çeşitlerinde yapılan 

çalışmada N, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn ve B içerikleri için en uygun yaprak alma döneminin 

Kasım-Ocak ayları arasında; Fe, besin elementinin ise Haziran-Temmuz ayları arasında 

olabileceği ortaya çıkarmıştır (Aydoğdu, 2011). 

Memecik zeytin çeşidinde bitki besin elementlerinin mevsimsel değişimleri bir araştırmada 

incelenmiş, araştırma sonucunda, yaprakların N, P, K, Mg ve Zn içeriklerinin az ürün yılında 

daha fazla olduğu görülmüştür. Makro besin elementleri için yaprak örneği zamanı olarak 

Aralık ayının uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır (Püskülcü, 1988). Türkiye’de yetişen 6 zeytin 

çeşidinin (Uslu, Domat, Memecik, Gemlik, Kilis Yağlık ve Ayvalık) yaprak ve meyvelerindeki 

mikro besin maddelerinin mevsimsel değişimini ve en uygun yaprak örneği alma zamanını 

ortaya koymak için bir araştırma yapılmış, araştırma sonucunda tüm çeşitlerde yaprakların Mn 

dışındaki diğer mikro besin elementi (Fe, Zn, Cu ve B) içeriklerinin çok ürün yılında, az ürün 

yılına göre daha fazla bulunduğu, Mn’nın ise az ürün yılında daha yüksek olduğu ortaya 

konmuştur. İncelenen 6 çeşitte az ürün ve çok ürün yıllarında tüm besin elementlerinin (Fe, Mn, 

Zn, Cu ve B) stabil kaldığı yada çok az değiştiği dönemin Kasım-Ocak ayları olduğu ve bu 

dönemin yaprak örneği almak için en uygun dönem olduğu belirlenmiştir (Seferoğlu ve ark., 

2000). İspanya’da zeytin yapraklarında periyodisite süresince besin maddelerinin mevsimsel 

değişimlerini incelendiğinde, az ürün yılı ve çok ürün yılında sulanmayan olgun ağaçlardan 

aylık olarak yaprak örnekleri alınmış, araştırmada yaprakların N, P, K ve Mg içeriklerinin çok 

ürün yılında ürün miktarından etkilenerek düştüğü, mikro besin maddesi içeriğinde ise ürün 

miktarının etkisinin olmadığı belirtilmiştir.  

Araştırmada ayrıca genç yapraklarda N, P, K, Zn ve B, yaşlı yapraklarda ise Ca, Mg, Mn, Cu 

ve Fe içeriklerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Fernandez ve ark., 1999). Ege 

bölgesinde zeytin bahçelerinin topraklarında P, Mg, N, ve K’nın eksiklikleri olabileceği 

belirlenmiştir (Dikmelik, 1994). Zeytinde yapraktan KNO3 uygulamasının verim, meyve 

kalitesi ve zeytin sineğine karşı dayanıklılığına etkisi incelendiği bir araştırmada, yapraktan 

KNO3 uygulanan ağaçların yaprak ve meyve K içerikleri, meyvelerin 100 tane ağırlığı, 

et/çekirdek oranı, yaş meyve ağırlığı, meyve boyu ve meyve eni değerlerin daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir (Canözer ve Özilbey, 1990). Ayvalık zeytin çeşidine mart ve temmuz aylarında 

yapraktan %3’lük KNO3 gübresi uygulandığında meyve kalite parametrelerinin arttığı tespit 

edilmiştir (Tuzlacı, 1999). Çinko noksanlığı bitkilerde, genç yapraklarda klorosis şeklinde 

ortaya çıktığı, yaprakların küçüldüğü, bitkinin bodurlaştığı, yaşlı yapraklarda ise bodurluk, 

solma ve bükülme durumunun oluştuğu gözlenmiştir (Marschner, 1995). 
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Zeytinde besin madde içeriklerinden N, P, K, Zn ve B elementlerinin genç yapraklarda, Ca, 

Mg, Mn, Cu ve Fe elementlerinin içeriğinin ise yaşlı yapraklarda yüksek olduğu görülmüştür 

(Fernandez-Escobar ve ark., 1999). İrget ve ark., (2007) artan düzeyde N uygulamalarının 

Memecik zeytin çeşidinde meyve kalitesi ve yağ içeriğine etkisinin incelendiği çalışmada 

yüksek yağ verimi ve meyve kalitesi için en uygun dozu 800 g N/ağaç olduğunu, bu doz 

üzerindeki N dozları arttıkça meyve kalitesi ve yağ miktarının azaldığını belirtmişlerdir. Yine 

aynı araştırmacının yapmış olduğu bir çalışmada, Memecik zeytin çeşidinde verilecek en uygun 

N dozunu belirlemek amacıyla 5 yıl süre ile 0-400-800-1200-1600 ve 2000 g N/ağaç dozunda 

uygulama yapmışlardır. Araştırma sonucunda 60 kg/ağaç ürün için en uygun uygulama 

dozunun 800 g N/ağaç olduğu ve yüksek N dozlarında uygulamalarının zeytinde fitotoksiteye 

yol açabileceği ortaya çıkmıştır (İrget ve ark., 2010). 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma materyalini, Manisa yöresinde bulunan 40 yaşlarındaki Ayvalık zeytin çeşidi 

bahçelerinden alınan yaprak örnekleri ve toprak örneklerinde yürütülmüştür. Ayvalık zeytin 

çeşidi; Ayvalık zeytin çeşidi; meyvesi orta irilikte olan, kg’daki dane adedi 280-300, yağ 

miktarı % 24-26 ve et/çekirdek oranı 1/5 olarak belirlenmiştir (Anonim, 2005). Aynı zamanda 

Ayvalık zeytin çeşidi yağı altın sarısı renkte, meyve kokusu aromatik, kimyasal ve fiziksel 

özellikleriyle birinci sınıf yağ kalitesine sahiptir (Kılınç ve ark., 2008). Zeytin bahçelerinin bitki 

besin element içeriklerini belirlemek amacıyla 10 farklı bahçeden yaprak örnekleri (bahçedeki 

ağaçların yaklaşık % 20’sinden ) 0-30 cm ve 30-60 cm derinlikten olmak üzere 2 farklı 

derinlikten toprak örnekleri alınmıştır. Araştırmada yaprak örnekleri zeytin ağaçlarının 

dinlenme döneminde yani Aralık ayında alınmıştır. Her bir ağacın 4 yönünden yeterli ışık 

alabilen, herhangi bir hastalık ve zararlı bulunmayan, yıllık sürgünlerin ortasında karşılıklı 

yaprak çiftlerinden alınmıştır (Özer, 1978). 

Toprak analizleri 

Toprak örnekleri iki ağaç taç izdüşümünün ortasından, tarlayı temsil edecek şekilde zigzaglar 

çizilerek, burgu ile açılan çukurlardan alınmıştır. Bu şekilde tarladan alınan karışık toprak 

örnekleri kovaya konarak homojen şekilde karıştırılmış, etiketli naylon torbalara 1 kg kadar 

toprak örnekleri konmuştur. Analize tabi tutulan toprak örnekleri hava kurusu hale getirilerek 

2 mm2’lik elekten geçirilmiş fiziksel ve kimyasal analizleri (Bünye, pH, Tuz, Kireç, NO3-N, 

Faydalı P, K, Na, Fe, Zn, Cu, Mn) yapılmıştır. Toprakta rutin analizlerin (pH, Kireç, Tuz, 

Bünye) dışında besin elementleri analizleri (NO3-N, P, K, Na, Fe, Zn, Mn, Cu), örneklerin AB-

DTPA ile ekstraksiyonundan sonra ICP ile ölçülmüştür (Ryan ve ark., 1996). 

Yaprak Analizleri 

Yaprak örnekleri temizlendikten sonra etüvde 105 oC’de sabit ağırlığa dek kurutulmuştur. 

Kurutulan yaprak örnekleri öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir. 

Öğütülerek hazır hale getirilen yaprak aya örneklerinde N Kjeldahl yöntemi ile (Bremner, 

1965), K, P, Ca, Mg yaş yakma (Kacar ve İnal 2008) (4:1 oranında HNO3: HCIO4 ) ile elde 

edilen ekstrakta P, Vanadomolibdo fosforik sarı renk yöntemi ile kolorimetrik olarak (Lott et 

al, 1956) belirlenmiştir. K ve Ca Eppendorf flame (alev) fotometresi ile Mg ise ICP ile ölçülerek 

belirlenmiştir (Kacar, 2009, Dalquist ve Knoll, 1978; Munter ve Grande, 1981). 
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Manisa (Ahmetli) yöresinde mevcut zeytin bahçelerine ait toprakların kimyasal analiz 

sonuçlarına göre elde edilen bulgular Çizelge 2’den yararlanılarak değerlendirilmiştir. Örnek 

alınan bahçelere ait kimyasal analiz sonuçlarını değerlendirdiğimizde çizelge 1’den de 

görüldüğü üzere toprakların % 20 ‘ı az kireçli, % 40’ı ise fazla kireçli ve % 40’ı ise orta kireçli 

olduğu tespit edilmiştir. Zeytin bitkisi optimum gelişmeyi % 10- 20 kireç oranında 

göstermektedir (Hartmann ve Lilleland, 1996). Buna göre Manisa (Ahmetli) yöresinde zeytin 

yetiştiriciliği açısından uygun alanlar mevcuttur.  

Çizelge 1. Farklı derinliklerden alınan toprak örneklerinin ait kimyasal analiz değerleri 

No Derinlik Kireç (%) Tuz % Ph 

1 
0-30 cm 17,94 0,17 7,80 

0-60 cm 18,72 0,18 7,70 

2 
0-30 cm 0,78 0,26 7,45 

0-60 cm 0,78 0,22 7,47 

3 
0-30 cm 37,44 0,30 7,55 

0-60 cm 39,00 0,20 7,61 

4 
0-30 cm 1,95 0,21 7,52 

0-60 cm 2,34 0,24 7,73 

5 
0-30 cm 17,16 0,25 7,53 

0-60 cm 15,60 0,23 7,69 

6 
0-30 cm 16,80 0,53 7,48 

0-60 cm 17,94 0,44 7,58 

7 
0-30 cm 11,70 0,49 7,31 

0-60 cm 13,26 0,44 7,34 

8 
0-30 cm 0,78 0,20 7,25 

0-60 cm 0,78 0,14 7,09 

9 
0-30 cm 0,78 0,17 7,37 

0-60 cm 0,78 0,19 7,32 

10 
0-30 cm 0,78 0,26 7,48 

0-60 cm 0,78 0,19 7,97 

Toprakta aşırı kireç bulunması Fe ve Zn gibi mikro besin elementlerinin alımını azaltmaktadır 

(Kacar ve Kavkat, 2009). Manisa (Ahmetli) yöresi topraklarında da yaklaşık % 20’sinde fazla 

kireç bulunduğundan bu topraklara kükürt uygulaması önerilir. Örnek alınan alanların tuzluluk 

durumu değerlendirildiğinde, toprak tuz % değerleri 0,17- 0,30 arasında hafif tuzlu sınıfına 

girmektedir (Çizelge 1). Genel anlamda bakıldığında ise, zeytin yetiştiriciliği açısından uygun 

bir yore olduğu ve tuzluluk probleminin yaşanmadığı ortaya çıkmaktadır. Bahçelerin pH 

durumuna baktığımızda, % 90’ının hafif alkali grubunda yer aldığı ortaya çıkmıştır. Toprak 

pH’sı toprak içerisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan bir çok olayda başrol oynadığı 

için önemlidir. Toprakta besin yarayışlılığını, mikro elementlerin alınımını etkiler. Zeytin 

yetiştiriciliğinde 6-8 pH aralığı uygun olarak belirlendiği için (Hartmann ve Lilleland, 1996), 

Manisa (Ahmetli) yöresi 7,31-7,80 pH aralığında olduğu tespit edilmiş olup (Çizelge 1), 

yetiştiricilik açısından uygun alanlar olduğu ortaya çıkmıştır. Bünye ise killi tın ve tınlı arasında 

değişmektedir. 
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Çizelge 2. Toprakların bazı kimyasal özelliklerini yorumlamaya ilişkin sınır değerler 

Özellik 
Yeterlik Sınıfı 

Çok az Az Yeterli Fazla Çok fazla 

P (mg kg-1) 

(Olsen ve 

Sommers, 

1982) <2,5 2,5-8 8-25 25-80 >80 

K (mg kg-1) 

(Sumner ve 

Miller, 1996) <50 50-140 140-370 370-1000 >1000 

Mn (mg kg -1) 

(Lindsay ve 

Norwell, 1978) <4 4-14 14-50 50-170 >170 

Zn (mg kg -1) 

(Lindsay ve 

Norwell, 1978) <0,2 0,2-0,7 0,7-2,4 2,4-8,0 >8,0 

Fe (mg kg -1) 

(Lindsay ve 

Norwell, 1978) 

Az Orta Yeterli 

<0,2 0,2-4,5 >4,5 

Cu (mg kg-1) ( 

Lindsay ve 

Norwey, 1978) 

Yetersiz Yeterli 

<0,2 >0,2 

Bor (mg kg -1) 

(Wolf, 1971) 

Yeterli 

1,0-2,5 

Ph, U.S. 

Salinity 

Laboratory 

Staff (1954) 

Orta Asit Hafif Asit Nötr Hafif Alkali Kuvvetli Alkali 

4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 7,5-8,5 >8,5 

Tuz %, U.S. 

Salinity 

Laboratory 

Staff (1954) 

Tuzsuz Hafif Tuzlu Orta Tuzlu Çok Tuzlu 

0 – 0,15 0,15-0,35 0,35-0,65 >0,65 

Kireç (%), 

(Hızalan ve 

Ünal (1996) 

Az Kireçli Kireçli Orta Kireçli Fazla Kireçli Çok fazla Kireçli 

0-1 1-5 5-15 15-25 >25 

O. M. (%), ( 

Nelson ve 

Sommers, 

1996) 

Çok az Az Orta İyi Yüksek 

<1 1-2 2-3 3-4 >4 

Zeytin bahçelerinde 2 farklı derinlikten alınan toprak örneklerine ait makro ve mikro besin 

element içeriklerine ait sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir. Çizelge 3’te görüldüğü üzere, zeytin 

bahçelerinin bulunduğu toprakların faydalı P içeriklerinin az ve çok az sınıfında yer aldığı 

görülmektedir. Topraktaki P içerikleri 0,86 ile 4,31 arasında değişmektedir. Toprakların P 

eksikliğinin, bitkilerin fosfor ihtiyacının olmadığı anlaşılır. Çünkü bitkilerde azot, potasyum 

kadar fosfor ihtiyacı da önemlidir (Kacar ve Katkat, 1999). Fosfor, hücre bölünmesi, çiçek ve 

meyve oluşumunda önemli rol oynar. Bitkilerin olgunlaşmasını arttırır. Bitki köklerinin suyu 

almasını düzenleyerek suyun etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur (Foth, 1984; 

Plaster, 1992; Aktaş ve Ateş, 1998; Boşgelmez vd., 2001; McCauley vd., 2009). 

Toprakların potasyum içeriklerine baktığımızda ise, potasyum içeriğinin 62 ile 254 arasında 

kaldığı orta ve yeterli sınıfta yer aldığı görülmüştür. Araştırma topraklarında potasyum ile ilgili 

bir sıkıntının olmadığı ortaya çıkmıştır. Potasyum bitkiler için oldukça önemlidir. Enzim ve 

koenzimlerin aktivasyonunda, fotosentez, protein oluşumu, nişasta oluşumu ve şeker transferi 

olaylarında, hücre özsuyunda, bitkinin su dengesini sağlaması ve kuraklığa karşı dayanma 
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gücünü olaylarında etkilidir (Brady, 1990; Kantarcı, 2000; McCauley vd., 2009). Zeytin 

bahçelerinde 2 farklı derinlikten alınan toprak örneklerine ait mikro besin element içeriklerine 

ait sonuçlar Çizelge 3’ te verilmiştir. Çizelgeden de anlaşılacağı gibi mikro element seviyelerine 

göre toprakların bitkiler tarafından faydalı Fe içerikleri 0,3 ile 1,0  mg kg-1 arasında,  faydalı Cu 

içerikleri 0,5-2,9 mg kg-1  arasında, faydalı Zn içerikleri 0,03-0,69 mg kg-1 arasında, Faydalı 

Mn içerikleri ise 1,9-10,02 arasında yer aldığı görülmüştür. Buna göre araştırma yapılan 

topraklarda faydalı Cu ve Mn değerlerinin yeterli düzeyde, faydalı Fe ve Zn değerlerinin ise 

düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.  

Topraktaki demir elementi, klorofilin yapısında bulunmamakla birlikte, demir eksikliğinde 

klorofil üretimi azalmaktadır. Demir elementi bitkide protein mekanizması üzerinde etkili 

olmaktadır (Brady, 1990; Boşgelmez vd., 2001; McCauley vd., 2009; Kacar ve Katkat, 2010). 

Kurak ve yarı kurak bölge topraklarında yetiştirilen bitkilerde, noksanlığı en çok görülen besin 

elementi olduğu tespit edilmiştir. Kurak alanların toprakları fazla miktarda kireç içerdiği ve 

yüksek pH’lara sahip olduğu için demir eksikliği görülmektedir.  Çünkü kireçli topraklarda pH 

yüksek olduğundan demir bileşikleri çözünmez ve bitkilerce alınamaz. Ayrıca toprağın 

sıkışması, su basması, uzun süreli yağışlar veya aşırı sulama gibi olaylar demir eksikliği 

oluşmaktadır. Ayrıca mangan, bakır, çinko, krom ve nikel gibi ağır metallerin yüksek miktarda 

bulunmasıyla da ortaya çıkmaktadır (Aktaş ve Ateş, 1998). Bakır klorofil üretimi, solunum ve 

protein sentezleri için bitki tarafından gerek duyulan bir bitki besin elementi olduğu ortaya 

çıkmıştır. Protein ve karbonhidrat metabolizmasına etki etmektedir. Simbiyotik azot 

fiksasyonunda rolü olduğu tespit edilmiştir (Boşgelmez vd., 2001; Gardiner ve Miller, 2008; 

McCauley vd., 2009). Topraktaki Mn elementi, fotosentezde suyun parçalanmasında ve demir, 

kalsiyum ve magnezyumun emiliminde rol oynamaktadır. Klorofilin oluşumunda demir ile 

birlikte faaliyet göstermekte, bitki tohumunun çimlenmesini ve meyve olgunlaşmasını 

arttırmaktadır (Plaster, 1992; Boşgelmez vd., 2001; Güzel vd., 2004; Gardiner ve Miller, 2008; 

Kacar ve Katkat, 2010). Zn elementine bakıldığında, topraktaki Ph arttıkça, Zn çözünürlüğünün 

azaldığı ortaya çıkmıştır (Kantarcı, 2000; Özbek ark., 2001). Araştırma yapılan bahçelere 

bakıldığında N03-N içerikleri düşük olduğu görülmektedir.  Bitkiler için yaşamsal öneme sahip 

olan azotun amonyum ve nitrat formları, yüksek bitkilerin kökleri tarafından alınan inorganik 

azot kaynaklarıdır (Neeteson, 1990; Marschner, 1997; Prasaka ve Puttanna, 2000; Kaçar ve 

ark., 2006). 

Çizelge 3. Zeytin Bahçesi topraklarının makro  ve mikro besin element içerikleri 

No Derinlik (cm) 
NO3-N 

(mg kg -1) 

Faydalı P 

 (mg kg -1) 

Faydalı K 

(mg kg -1) 

Faydalı 
Na 

(mg kg1) 

Faydalı 

Fe  

(mg kg 
-1) 

Faydalı 

Cu  

(mg kg 
-1) 

Faydalı 

Zn 

(mg kg 
-1) 

Faydalı 

Mn  

(mg kg 
-1) 

1 
0-30 3,10 2,80 72 5 0,8 1,3 0,17 7,6 

30-60 3,40 2,75 52 6 0,5 1,1 0,08 4,5 

2 
0-30 3,40 2,34 112 10 0,7 1,1 0,08 5,0 

30-60 3,30 2,13 112 9 0,8 0,7 0,05 3,0 

3 
0-30 4,00 0,86 113 8 0,5 1,3 0,35 2,7 

30-60 2,80 0,94 68 14 0,5 0,5 0,08 2,0 

4 
0-30 5,30 0,75 174 6 0,5 1,5 0,23 4,6 

30-60 3,20 0,85 104 7 0,3 1,3 0,06 2,3 

5 
0-30 3,70 1,70 243 6 1,0 1,6 0,33 7,5 

30-60 3,00 1,50 156 5 0,8 1,3 0,06 5,0 

6 0-30 3,50 2,70 254 50 0,8 2,9 0,69 8,3 
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30-60 4,50 3,42 225 46 0,9 2,4 0,68 7,7 

7 
0-30 3,40 4,31 195 14 0,7 1,1 0,36 10,2 

30-60 4,40 3,45 151 11 0,9 1,1 0,23 9,7 

8 
0-30 2,70 2,14 101 10 0,7 2,5 0,11 8,3 

30-60 2,30 1,34 91 8 0,3 1,9 0,06 5,4 

9 
0-30 2,60 1,93 95 8 0,5 1,1 0,10 6,1 

30-60 1,80 1,37 76 9 0,5 0,8 0,06 2,6 

10 
0-30 3,00 0,95 131 11 0,8 2,6 0,18 2,8 

30-60 2,00 0,86 62 17 0,9 1,6 0,03 1,9 

Çizelge.. Yaprak Analizi yapılan makro ve mikro besin elementleri 

sonucu     

Bahçe No N % P % K % Ca % Mg % 

Fe 

(mg kg -1) 

Cu 

(mg kg-1) 

Zn 

(mg kg -

1) 

Mn 

 (mg kg -

1) 

1 1,54 0,14 0,91 2,36 0,21 93 16 10 32 

2 1,82 0,14 1,32 1,57 0,20 105 14 11 33 

3 1,82 0,14 2,08 2,07 0,21 114 15 11 32 

4 1,83 0,13 1,54 1,70 0,20 117 15 14 35 

5 1,71 0,10 1,17 2,43 0,32 118 15 7 32 

6 1,60 0,14 2,04 2,97 0,28 110 15 14 35 

7 1,57 0,13 2,42 1,74 0,45 128 17 11 45 

8 1,85 0,14 1,90 2,35 0,22 113 18 11 46 

9 1,82 0,14 2,98 1,79 0,20 115 15 14 31 

10 1,74 0,14 2,03 2,03 0,20 121 14 12 37 

N 

 % 

P 

 % 

K 

 % 

Ca 

 % 

Mg 

% 

Fe 

 (mg kg -

1) 

Cu 

(mg kg -1) 

Zn 

(mg kg -1) 

Mn 

 (mg kg -

1) 
Referans  

Değerler 

(Yeterli

) 

1,4-

2 

0,08-

0,2 

0,7-

1,4 

1,4-

2,5 

0,2-

0,45 
7-200 6-18 15-30 25-70 

(Püskülcü, Aksalman., 1998) 

Araştırma yapılan bahçelerde bulunan Ayvalık zeytin çeşidinin yapraklarındaki N, P ve K 

içeriklerinin ürünlü yılda azaldığı, en uygun yaprak örneği zamanın da Aralık sonu Şubat başı 

arasındaki dönem olduğu belirtilmektedir (Eryüce, 1979). Bu bağlamda, yaprak örnekleri 

Aralık ayında alınmıştır. Bahçelerde bulunan yapraklarda N % , P %, Ca %, Mg % yeterli, K 

% içerikleri bazı bahçelerde ( % 70) yüksek, bazı bahçelerde düşük (% 30) çıkmıştır. Fe (mg 

kg -1), Cu (mg kg -1), Mn (mg kg -1) değerleri yeterli, Zn (mg kg -1) içerikleri ise düşük 

bulunmuştur.  Yapılan bir başka araştırmada ülkemizde yetişen 6 zeytin çeşidinin (Uslu, Domat, 

Memecik, Gemlik, Kilis Yağlık ve Ayvalık) yaprak ve meyvelerindeki mikro besin 

maddelerinin mevsimsel değişimini ve en uygun yaprak örneği zamanını ortaya koymak 

amacıyla bir çalışma yapılmıştır.  Araştırma sonucunda tüm çeşitlerde yaprakların Mn dışındaki 
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diğer mikro besin elementi (Fe, Zn, Cu ve B) içeriklerinin çok ürün yılında, az ürün yılına göre 

daha yüksek değişim gösterdiği, Mn’nın ise az ürün yılında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Araştırıcılar, yaprak besin maddesi içerikleri bakımından çeşitler arasında farklıklar 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. İncelenen 6 çeşitte az ürün ve çok ürün yıllarında tüm besin 

elementlerinin (Fe, Mn, Zn, Cu ve B) aynı kaldığı yada çok az değiştiği dönemin Kasım-Ocak 

ayları olduğu ve bu dönemin yaprak örneği almak için en uygun dönem olduğu belirtilmiştir 

(Seferoğlu ve ark., 2000). 

SONUÇ 

Bu araştırma Manisa (Ahmetli) ilçesinden alınan 10 adet zeytin bahçesinin makro ve mikro 

elementlerle beslenme durumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla bahçelerden 

2 farklı derinlikte alınan toprak örnekleri ve Aralık ayında alınan yaprak örnekleri 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, toprakların zeytin yetiştiriciliğine uygun olduğu ancak 

doğru ve yeterli gübreleme yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Toprak ve yaprak sonuçları 

birbirlerini destekler nitelikte olduğu belirlenmiştir. Genel anlamda bakıldığında ise, zeytin 

yetiştiriciliği açısından uygun bir yöre olduğu ve tuzluluk probleminin yaşanmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Zeytin yetiştiriciliğinde 6-8 pH aralığı uygun olarak belirlendiği için (Hartmann 

ve Lilleland, 1996), Manisa (Ahmetli) yöresi 7,31-7,80 pH aralığında olduğu tespit edilmiş 

olup, yetiştiricilik açısından uygun alanlar olduğu ortaya çıkmıştır. Bünye ise killi tın ve tınlı 

arasında değişmektedir. Manisa (Ahmetli) yöresi topraklarında da yaklaşık % 20’sinde fazla 

kireç bulunduğundan bu topraklara kükürt uygulaması önerilir. Araştırma topraklarında 

potasyum ile ilgili bir sıkıntının olmadığı, NO3-N içeriğinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır.   

Buna göre araştırma yapılan topraklarda faydalı Cu ve Mn değerlerinin yeterli düzeyde, faydalı 

Fe ve Zn değerlerinin ise düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.  Bahçelerde bulunan 

yapraklarda N % , P %, Ca %, Mg % yeterli, K % içerikleri bazı bahçelerde ( % 70) yüksek, 

bazı bahçelerde düşük (% 30) çıkmıştır. Fe (mg kg -1), Cu (mg kg -1), Mn (mg kg -1) değerleri 

yeterli, Zn (mg kg -1) içerikleri ise düşük bulunmuştur.  Toprakta N (mg kg -1) , K (mg kg -1), 

Fe (mg kg -1) ve Zn (mg kg -1) elementlerinin takviye edilmesi, yapraklardaki elementlerden Zn 

(mg kg -1) elementinin yeterli düzeyde uygulanması tavsiye edilir. Elde edilen toprak ve yaprak 

besin maddeleri sonuçlarına göre yörede özellikle Zn bakımından yaygın bir değerlendirmeye 

ve uzmanlarca gerekli önerilerin uygulamaya konmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya 

konmaktadır.  

Bu çalışma ile bölgedeki zeytin bahçelerinin beslenme durumu ortaya konulmaya başlanmıştır. 

Yeni bir bahçe tesis etmeden önce mutlaka toprak analizi yapılmalıdır. Toprak yapısının o 

bitkinin yetiştiriciliğine uygun olduğu teyit edilmelidir. Eksiklikler doğrultusunda bir 

gübreleme programının hazırlanıp uygulanmasının zeytin yetiştiriciliği açısından verim ve 

kaliteye etkisi önemlidir. 
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MANISA (AHMETLI) BÖLGESINDE AYVALIK (EDREMIT) ZEYTIN (OLEA 

EUROPEA L.) ÇEŞIDININ, FARKLI YÜKSEKLIK VE FARKLI HASAT 

ZAMANLARININ MEYVE VE ZEYTINYAĞI KALITESINE ETKILERI 

THE EFFECT OF DIFFERENT ALTITUDE AND DIFFERENT HARVEST TIME ON 

FRUIT AND OLIVE OIL QUALITY OF OLIVE (OLEA EUROPEA L.) CV. AYVALIK 

(EDREMIT) ON MANISA AHMETLI REGION 

Dr. Ayça AKÇA UÇKUN 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, İzmir 

Prof. Dr. Uygun AKSOY

Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir 

ÖZET 

Bu çalışma, farklı yükseklik ve farklı hasat zamanlarının meyve ve zeytinyağı kalitesine etkisini 

araştırmak amacıyla Manisa-Ahmetli bölgesinde, Ayvalık (Edremit) zeytin çeşidi üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırma bahçeleri dağ ve ova (kır-taban) bölgelerinden seçilmiştir. Meyve 

örnekleri  hasat sezonunda, 10 Ekim, 13 Kasım, 23 Kasım ve 5 Aralık tarihleri olmak üzere 

dört farklı olgunluk aşamalarında (yeşil olum, renk dönümü ve siyah dönem) zeytin meyveleri 

ağacın tüm çevresinden 400-500 g olacak şekilde homojen olarak elle toplanmıştır. Hasat edilen 

meyve örneklerinde; olgunluk indeksi, renk (CIE L*, a*, b*), meyve ağırlığı, et/çekirdek oranı, 

nem miktarı ve yağ oranı belirlenmiştir. Elde edilen yağ örneklerinde ise, serbest yağ asidi ve 

yağ aside komposizyonu analizleri yapılmıştır. Zeytin meyvelerinde meyve iriliği ve 

et/çekirdek oranı, üçüncü ve dördüncü hasat zamanında daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Hasat 

zamanı ilerledikçe, meyvenin olgunluk indeksi ve yağ miktarında bir artış, nem miktarında 

azalış ve rengin yeşilden siyaha döndüğü gözlenmiştir. Serbest yağ asidi olgunluk ilerledikçe 

hafif bir artış göstermiş, % 1’in çok altında değerler vermiştir. Zeytinin en önemli yağ asidi 

olan oleik asit olgunlaşma ile değişmemiştir. Hasat zamanın ilerlemesiyle palmitoleik ve 

linoleik asit artarken, palmitik ve linolenik asit azalmıştır. Bu bölgede Ayvalık zeytin çeşidinin 

yağlık değerlendirme için Aralık ayında hasat edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, zeytinyağı, olgunlaşma, meyve ağırlığı, yağ asidi kompozisyonu 

ABSTRACT 

This research is carried out in Manisa-Ahmetli region in Turkey to determine the effects of 

different altitude and different harvest times on fruit and olive oil quality of Ayvalık olive 

variety. Fruit were sampled four times at intervals during harvest time starting from October 

10, November 13, November 23, December 5. Maturity index, color (CIE L*, a*, b*), fruit 

weight, flesh/pit ratio, moisture content and oil content are analyzed in fruit samples. Free fatty 

acids and fatty acid composition are determined in olive oil samples. Fruit weight and flesh/pit 

ratio, important quality parameters increased at the third and fourth harvest time. When the 

harvest time advanced, fruit maturity index and oil content increased, moisture content 

decreased and color turned from green to black. Free fatty acid content slightly increased when 

fruit ripening advanced. The percentage of oleic acid, the major fatty acid of olive oil, did not 

change throughout the harvest period. The content of palmitoleic and linoleic acids increased 

when harvest time advanced while palmitic and and linolenic decreased towards the later stages 

of harvest period. The recommended harvest time is in December for oil processing for Ayvalık 

olive variety in this area. 

Keywords: Olive, olive oil, ripening, fruit weight, fatty acid composition 
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GİRİŞ 

Zeytin, binlerce yıllık tarihte var olan ve ölümsüzlüğü ilan edilen bir bitkidir. Akdeniz ikliminin 

hakim olduğu yerlerde yaşamına devam etmektedir. Türkiye’de 2017/2018 yılı TUİK verilerine 

göre, yaklaşık 846.061 ha alanda zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. UZZK’nın zeytin rekoltesi 

tahminlerinde 2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 

110 bin ton, dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton ve zeytinyağı üretiminin ise 225 bin 

ton olduğu ön görülmüştür. (UZZK, 2019). Zeytin meyvesi hem yağlık hem de sofralık olarak 

kullanılır. Türkiye genelinde üretilen zeytinlerin yaklaşık % 72’sı yağlık üretime, geri kalan % 

28’lik kısmı ise sofralık üretim olarak değerlendirilir (Gümüşoğlu, 2005). Zeytin üretiminin 

yarıdan fazlası Ege bölgesinde yapılmaktadır. Ege bölgesinin en yaygın zeytin çeşitleri ise; 

Memecik, Ayvalık, Domat, Erkence ve Gemlik çeşitleridir (Şengür ve ark., 2011). Çalışmanın 

yapıldığı Ege Bölgesi Manisa iline zeytin potansiyeli oldukça yüksek bir bölgedir. Zeytin 

yetiştiriciliği konusunda Akhisar, Kırkağaç, Soma, Saruhanlı ve Ahmetli ilçeleri önderlik 

etmektedir. Ahmetli ilçesine bakıldığında, Akdeniz iklimi ve bitki örtüsü hakimdir. Ahmetli 

ilçesinin ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımda modern tarım araç ve gereçleri 

geniş ölçüde kullanılmakla beraber, zeytin yetiştiriciliğine son yıllarda oldukça önem 

vermektedir (Anonim, 2018). Bu bölgede kurulan plantasyonların tamamı Gemlik ve Ayvalık 

çeşitlerinden oluşmaktadır. Bununla beraber bu bölgede zeytin hasat başlangıcı Ekim ayında 

başlayarak, Aralık sonuna kadar devam etmektedir. Zeytinin olgunlaşması aylarca süren uzun 

bir süreçtir. Bu sürecin uzunluğu zeytinin yetiştirildiği yerin coğrafi konumuna, iklimsel 

yapısına, uyguladıkları tarımsal faaliyetlere ve zeytinin çeşidine bağlı olarak değişkenlik 

gösterir (Lavee ve Wodner, 2004). 

Zeytinin olgunlaşması sırasında meyvede birçok organik madde sentezlenmekte ve kimyasal 

ve fizikokimyasal değişimler gerçekleşmektedir. Zeytin meyvesinin temel bileşikleri su, yağlı 

bileşikler, basit şekerler, diğer karbonhidratlar, proteinler, pektinler, organik asitler, taninler, 

oleuropein, renk maddeleri, vitaminler ve inorganik maddelerdir (Karacalı, 2009). Zeytin 

meyvesinin ağırlığının olgunlaşma periyodu boyunca arttığı tespit edilmiştir (Beltran ve ark., 

2004; Lavee ve Wodner, 2004). Bununla birlikte zeytinin olgunlaşma süresince yağ içeriğinin 

arttğı görülmüştür (Sanchez ve Fernandez, 1991). Ancak farklı zeytin ceşitlerinde yapılan 

çalışmalarda zeytin meyvesinin olgunlaşmasıyla su içeriğinde azalma olduğunu da belirtilmiştir 

(Beltran ve ark., 2004; Brescia ve ark., 2007). Sonuç olarak, zeytin meyvesinin ağırlığı Kasım 

ayının ortalarına kadar artmakta, daha sonra su kaybıyla hafif şekilde azalmaktadır (Boskou, 

1996). Farklı hasat zamanlarının meyve ve zeytinyağı kalitesine etkisini araştırmak amacıyla 

Gemlik zeytin çeşidi dört farklı zamanda hasat edilmiş, hasat zamanı ilerledikçe et/çekirdek 

oranı, yağ miktarı, olgunluk indeksi gibi meyve kalite özelliklerinin arttığı, rengin yeşilden 

siyaha döndüğü gözlenmiştir. Bunun sonucunda sofralık değerlendirme için Kasım ayı 

sonunda, yağlık değerlendirme içinse Aralık ayında hasat edilmesinin uygun olduğu ortaya 

çıkmıştır (Kutlu ve Şen, 2011). Zeytin meyvesinin yağ içeriğine baktığımızda, zeytin meyve eti 

yağ miktarında sürekli bir artışın gözlendiği, yağ oluşum devresi tamamlandıktan sonra 

zeytindeki toplam yağ miktarı sabit kaldığı gözlemlenmiştir. Zeytinyağının yağ asidi 

kompozisyonu zeytin çeşitlerinin tanımlanmasında ve birbirlerinden ayırt edilmesinde 

kullanılır. Yağ asitleri kompozisyonuna çeşit, meyvenin olgunluk zamanı, iklim ve hasat 

zamanı gibi faktörler etki etmektedir (Dıraman, 2007). Örneğin hasadın gecikmesi ile 

doymamış yağ asitleri oranının yükseldiği belirlenmiştir (Altan ve Kola, 2009).  

Yapılan tüm çalışmalarda hasat zamanının ilerlemediği yani zeytin meybesinin olgunlaştığı 

dönemde oleik ve palmitik asidin azaldığı, linoleik asidin arttığını tespit edilmiştir (Kutlu ve 

Şen, 2011). İspanya’nın onemli bir yağlık ceşidi olan Picual zeytin ceşidinde yapılan bir 

araştırmada,   meyve olgunluğu ile palmitik, stearik ve linolenik asitlerin azaldığını, oleik ve 

linoleik asitlerin arttığını belirtilmiştir (Barone ve ark., 1994; Ayton ve ark., 2007) 
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Türkiye’de ise Memecik zeytin ceşidinde yeşil-pembe ve siyah olum donemlerinde yağ 

asitlerinin değişimi üzerine yapılan bir çalışmada; zeytin olgunlaştığı dönemde palmitik ve 

linoleic asit değerleri azalırken, stearik, oleik ve linoleik asit değerlerinin arttığı ortaya çıkmıştır 

(Unal ve Nergiz, 2003). Bu çalışmada, Manisa Ahmetli koşullarında yetiştirilen Ayvalık zeytin 

çeşidinde, hasat zamanlarının meyve olgunlaşmasıyla meyve ve yağ kalitesi üzerine olan 

etkileri araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmadan elde edilecek verilerle, bu bölge için Ayvalık 

zeytin çeşidinde optimum hasat zamanını belirlenmesi sağlanacaktır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma Manisa ili Ahmetli ilçesi Mandallı mahallesinde 40-50 yaşlarındaki 7x7 m sıra 

arası ve üzeri mesafelerde kurulmuş ‘’Ayvalık’’ zeytin (Olea europea L.)  bahçelerinde 

yürütülmüştür. Deneme yapılan bahçeler 1. Bahçe (dağlık bölge + girdi kullanılan) ve 2. Bahçe 

(dağlık bölge + girdi kullanılmayan) 3. Bahçe (kır-taban + girdi kullanılan) 4. Bahçe (kır-taban 

+ girdi kullanılmayan) 4 farklı bahçeden örnekler alınmıştır. Bu bahçelerin dağlık bölgede 

bulunan bahçeler denizden yükseklikleri 195 m, kır-tabanda bulunan bahçeler ise  134 m olduğu 

tespit edilmiştir.  

Ayvalık zeytin çeşidi; meyvesi orta irilikte olan, kg’daki dane adedi 280-300, yağ miktarı % 

24-26 ve et/çekirdek oranı 1/5 olarak belirlenmiştir (Anonim, 2005). Aynı zamanda Ayvalık 

zeytin çeşidi yağı altın sarısı renkte, meyve kokusu aromatik, kimyasal ve fiziksel özellikleriyle 

birinci sınıf yağ kalitesine sahiptir (Kılınç ve ark., 2008). Çalışma 2 faktörlü (ana faktör kır-

taban ve dağ; ikinci faktör ise (girdi) kullanımı Var/Yok) Bölünen Bölünmüş deneme desenine 

göre 3 tekerrürlü, yağ örnekleri ise 2 tekerrürlü olarak değerlendirilmiştir. Meyve örnekleri 

hasat sezonunda, 10 Ekim, 13 Kasım, 23 Kasım ve 5 Aralık tarihleri olmak üzere dört farklı 

olgunluk aşamalarında (yeşil olum, renk dönümü ve siyah dönem) zeytin meyveleri ağacın tüm 

çevresinden 400-500 g olacak şekilde homojen olarak elle toplanmıştır. 

Her bir tekerür için hasat edilen 2,5-3 kg meyve örnekleri Ege Universitesi Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü laboratuvarlarına getirilmiştir. Bu meyve orneklerinde ve elde edilen 

zeytinyağı orneklerinde bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. 

100 Tane ağırlığı; Zeytin örneklerinin 100 tane ağırlığı AOCS (1971)’de belirtildiği gibi 

gerçekleştirilmiştir. 

Renk tayini; Meyve rengi, her tekerrürden alınan 25 adet zeytin meyvesinin yüzeyinden 

ekvator bölgesinin iki tarafından renk ölçer cihazı (Minolta CR-300, Japonya) kullanılarak CIE 

L*, a*, b* cinsinden ölçülerek saptanmıştır. 

Meyve hacmi; 100 meyve alınıp içerisinde belli miktarda su bulunan mezüre konup taşan su 

miktarı belirlenerek mm3 olarak hesaplanmıştır (Karakır, 1992). 

Olgunluk indeksi; Tesadüfi olarak her tekerrürden seçilen 100 zeytinde Boskou (1996) göre 

belirlenerek hesaplanmıştır. Zeytinler ikiye kesilerek; 0= Meyve kabuğu koyu yeşil, 1= Meyve 

kabuğu sarı ya da sarımsı yeşil, 2= Meyve kabuğu sarımsı yeşil ancak meyve eti kırmızımsı 

noktalı, 3= Meyve kabuğu kırmızımsı ya da hafif violet, 4= Meyve kabuğu siyah ve meyve eti 

tamamen yeşil, 5= Meyve kabuğu siyah ve meyve eti çekirdeğin yarısına doğru violet renkte, 

6= Meyve kabuğu siyah ve meyve eti hemen çekirdeğe kadar violet, 7= Meyve kabuğu siyah 

ve meyve eti tamamen siyah olmak üzere 8 kategoriye göre sınıflandırılmıştır. Olgunluk 

indeksi; her sınıfa giren meyve adedi o sınıf değeri ile çarpılarak toplanıp, değerlendirilen 

toplam meyve sayısına bölerek hesaplanmıştır. 
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Yağ örneklerinin ekstraksiyonu hazırlanması; Serbest yağ asitliği ve yağ asitleri profile için 

yağın elde edilmesinde yaklaşık 70 g meyve eti örneği 5 dakika havanda dövülerek hamur 

haline getirilmiştir. Daha sonra üzerini örtecek miktarda hekzan ilave edilmiştir. Kapların ağzı 

sıkıca kapatılarak 24 saat hamur haline getirilmiş zeytin meyve etleri ile hekzan çalkalanmıştır. 

Daha sonra bu karışım camyünü ile süzülerek hamur ile hekzan geçen yağ ayrılır, hekzan 

uçurulduktan sonra kalan yağ kahverengi şişelere konulmuştur. 

Serbest asitlik tayini; Naturel zeytinyağlarının serbest asitlik tayini TS. 342’de belirtildiği gibi 

gerçekleştirilmiş ve sonuçlar % oleik asit cinsinden verilmiştir. 

Yağ içeriği; 65o’de etüvde kurutulmuş zeytin meyve eti örnekleri ezilerek püre haline 

getirilmiş, her örnekten 2 tekerrürlü olarak 2 g tartılmıştır. Önceden hazırlanmış zeytinyağı, 

standart olarak ele alınarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Merkez Laboratuvarında Oxford 

Analytical Instruments Newport Analyser (NMR) aletinde okunmuştur. Kuru maddede yağ 

oranı her örnek için 3 paralelli okunarak, tekerrür ve paralellerin ortalama değerleri 

hesaplanmıştır. 

Yağ asitleri kompozisyonu; Zeytinyağı örneklerinin esterleşmesinde, Uluslararası Zeytinyağı 

Konseyi (IOOC-UZK) tarafından onaylanmış soğuk metilasyon yöntemi (IUPAC Metod 2.301) 

uygulanmıştır (Anonim, 1987). Metil esterlerine dönüştürülen yağ örneklerinin yağ asitleri 

kompozisyonu, Hewlett Packard 6890 N gaz kromatografisi (Agilent, ABD) ile alev 

iyonizasyon dedektörü (FID) ve Supelco SP2380 kapiller kolon (60 m x 0.25 mm i.d., 0.20 μm 

film kalınlığı; Supelco, Bellefonte, PA) kullanılarak yapılmıştır. Taşıyıcı gaz olarak helyum 1.1 

ml/dak. akış hızında kullanılmış, split oranı 1:20 seçilmiştir. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Araştırmada, yapılan ilk hasatta olgunluk indeksinin 0,8 ile 2,6 arasında değiştiği saptanmıştır. 

Buna göre hasat edilen meyvelerin kabuk rengi yeşil, sarımsı yeşildir. İkinci hasatta, olgunluk 

indeksi 1,9 ile 5,3 arasında değişmiş, dolayısıyla meyve kabuğu sarımsı yeşil, hafif violet olarak 

nitelendirilmiştir. Üçüncü hasatta olgunluk indeksi 3,2 ile 6,5 arasında değişiklik göstermiş, 

meyve kabuğu siyah, meyve eti çekirdeğe kadar violet olarak ifade edilmektedir. Yapılan son 

hasatta ise olgunluk indeksi 4,9 ile 6,7 arasında değişiklik göstermiş, buna bağlı olarak meyve 

eti ve kabuğu siyaha yakın durumda görülmüştür. İkinci hasatta meyve ağırlığında (g), birinci 

hasada göre 4.31 g belirgin şekilde bir artış görülürken, ikinci ve üçüncü hasat arasında 

benzerlik (0,695 g) görülmektedir. Dördüncü hasatta, önceki hasata göre 2.82 g artış 

göstermiştir (Figure 1). Zeytin meyve ağırlığının en çok arttığı Ekim ortası ile Kasım ortası 

dönemidir. Nergiz ve Engez (2000) yaptıkları araştırmada zeytin meyvelerinin ağırlığının 

olgunlukla arttığını belirtmişlerdir. Dursun (2010) Bor ve Kalsiyum uygulamaları yaptığı 

Kemalpaşa (İzmir) de kurulu farklı Ayvalık çeşidi zeytin parsellerinde kasım ayında yapılan 

hasatta 100 meyve ağırlığını 300 ile 370 g arasında saptamıştır. Bu sonuçlarla 

karşılaştırıldığında ortalama meyve ağırlıklarının bölge ortalamalarına uyumlu olduğu 

görülmektedir. 
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Figure 1: Effect of olive’s different harvest time to maturity index in Ahmetli region. 

Birinci hasatta 66.31 olan L* değerinin, ikinci hasatta % 16.90, üçüncü hasatta % 17.76 daha 

sonraki hasat tarihlerinde ise belirgin (% 35.55) bir azalış sergilemiştir. Birinci hasatta 

meyvelerin a* değerinin -21 olması, yeşil renk tonun belirgin şekilde baskın olduğunu 

göstermiştir. İkinci hasatta, a* değeri % 55.34 artış göstermiştir. Daha sonraki tarihlerde yapılan 

hasatlarda a* değeri + değerlere yükselmiş ve birbirine daha yakın olmuştur. İlk hasatta 37.08 

olan zeytin meyvesinin b* değeri, ikinci hasatta 9.33’e gerilemiş, daha sonraki hasat tarihinde 

sırasıyla % 40.9 ile % 24.26 azalmıştır.  

Table 1: Effect of olive’s different harvest time to fruit colour (L, a, b)  in Ahmetli region 

Harvest Time L* a* b* 

1. Harvest 66.31 a -21.16 c 37.08 a 

2. Harvest 55.10 b -9.45 b 27.75 b 

3. Harvest 45.31 c 7.34 a 16.40 c 

4. Harvest 29.20 d 7.36 a 12.42 d 

Harvest time ** ** * 

z Her sütünda ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan testiyle P <0,05 ‘e göre belirlenmiştir. 

*P≤ 0,05 veya **P≤ 0,01 göre önemli.

Birinci hasatta zeytin meyveleri yeşil renkte olup, ikinci hasatta tüm renk parametrelerinde 

belirgin bir değişim (L* ve b* değerinde azalış, a* değerinde artış) görülmüş, kabuk rengi 

koyulaşmıştır. Meyve rengi, hasat zamanları ilerledikçe, yeşilden siyaha doğru bir renk almıştır 

(Civantos, 1986). 

Zeytin meyvelerinin ağırlığında, ikinci hasatta meyve ağırlığında (g), birinci hasada göre 4.31 

g belirgin şekilde bir artış görülürken, ikinci ve üçüncü hasat arasında benzerlik (0,695 g) 

görülmektedir. Dördüncü hasatta, önceki hasata göre 2.82 g artış göstermiştir. Zeytin meyve 

ağırlığının en çok arttığı Ekim ortası ile Kasım ortası dönemidir. Nergiz ve Engez (2000) 

yaptıkları bir araştırmada zeytin meyvelerinin ağırlığının olgunlukla birlikte arttığını tespit 

etmişlerdir. Dursun (2010) Bor ve Kalsiyum uygulamaları yaptığı Kemalpaşa (İzmir) de kurulu 

farklı Ayvalık çeşidi zeytin parsellerinde kasım ayında yapılan hasatta 100 meyve ağırlığını 

300 ile 370 g arasında saptamıştır. Bu sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama meyve 

ağırlıklarının bölge ortalamalarına uyumlu olduğu görülmektedir. 
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Hasat zamanının et/çekirdek oranına etkisi Kasım ve Aralık ayların istatistiksel olarak öenmli 

olmamasına ragmen, Ekim ayı zeytin meyvesi et/çekirdek oranında (% 28.80) önemli ölçüde 

artış görülmüştür. Yapılan 4 farklı hasat zamanında meyve etinde kuru madde oranı (%) 

farklılık göstermiştir. Kasım ayında sırasıyla % 16.28, % 9.12 artış gösterirken, Aralık ayında 

meyve eti kuru madde (%) oranı % 8.77 artış göstermiştir. Hasat olgunluğu ilerledikçe meyve 

eti kuru madde oranı (%) % 60 üzerine çıkmıştır. Dursun (2010) Bor ve Kalsiyum uygulamaları 

yaptığı Kemalpaşa (İzmir) de kurulu farklı Ayvalık çeşidi zeytin parsellerindeki meyve kalite 

analizlerinde Haziran ayından itibaren, farklı dönemlerde alınan meyve örneklerinde kuru 

madde miktarı ve su oranlarında uygulamalara bağlı istatistiki düzeyde önemli farklıkların 

bulunmadığı ancak meyve olgunluğuna doğru meyvedeki su miktarı azalırken kuru madde 

miktarının % 60 düzeyine çıktığı tespit etmiştir. Bu sonuçlarla karşılaştırıldığında meyve eti 

kuru madde oranı (%) uyumlu olduğu görülmektedir. Yunanistan’da yapılan Mastoides zeytin 

çeşidinin meyve ve yağ kalite özellikleri üzerine yüksekliğin etkisini araştırmak amacı ile 100 

m yükseklikteki meyvelerin nem içeriğinde kademeli bir azalma görülürken, 800 m yükseklikte 

yetişen meyvelerde havanın nisbi nemi, yağış miktarı ve yağ içeriğine bağlı olarak nem 

içeriğinde değişiklikler görülmüştür. Her iki yükseklikte de olgunlaşma ile birlikte su içeriğinin 

azaldığı buna karşılık kuru madde ve yağ içeriğinin arttığını tespit edilmiştir (Mousa ve 

Gerasopoulos, 1996). 

Ahmetli bölgesinde yetiştirilen Ayvalık zeytin çeşidinin yağ miktarı, yapılan 4 farklı hasat 

zamanında sırasıyla % 6.2, % 4.2 ve % 5.78 oranında artış görülmüştür. Zeytinde kuru madde 

yağ oranı en yüksek dördüncü hasatta (57.011) bulunmuştur. Çolakoğlu (1996) yapmış olduğu 

bir araştırmada yağ içeriğinin olgunluk ilerledikçe arttığı, ağaçta yeşil meyve kalmadığında en 

yüksek yağ oranına ulaşıldığını belirtmiştir. Bu bağlamda sonuçlar uyumlu bulunmuştur. 

Serbest yağ aside miktarı (% oleic), Ayvalık zeytin meyvelerinde, düşük rakımda yetiştirilen 

zeytinlerde serbest yağ asitliği (SYA) % değerleri ikinci hasatta azalmış, üçüncü ve dördüncü 

hasatta sırasıyla az da olsa artış göstermiştir. Düşük rakımda yetiştirilen zeytinlerde en yüksek 

(SYA) değerinin dördüncü hasatta olduğu tespit edilmiştir. Yüksek rakımda yetiştirilen 

zeytinlerde değerleri birbirlerine yakınlık göstermiş ve % 0.52 ile % 0.70 arasında değişmiştir. 

Elde edilen serbest yağ asidi değeri, natürel sızma zeytinyağı için maksimum sınır olarak kabul 

edilen değer olan % 1’in altında olduğundan sızma zeytinyağı grubuna girmektedir (Anonim, 

2000). 

Figure 2: Effect of olive’s different altitude to free fatty acid (% oleic) in Ahmetli region. 

Zeytin meyvelerinden elde edilen zeytin yağlarında hakim asitler sırasıyla oleic (C 18:1), 

palmitik (C:16:0), linoleik (C:18:2) ve stearik asit (C:18:0) olmuştur (Kutlu ve Şen, 2011). 

Oleik asit (C18:1) miktarı, kır taban arazide yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağlarda, dört 
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farklı hasat zamanında sırasıyla % 71.43, % 74.05, % 74.11, % 75.19 olarak artış göstermiştir. 

Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde oleik asit (C18:1) değeri 2. hasat zamanında % 73.98’ 

den % 71.46’ ya düşmüş ve 2. ile 3. hasat zamanı arasında oleik asit (C18:1) değeri arasında 

farklılık görülmemiştir. 4. hasat zamanına gelindiğinde oleik asit (C18:1) miktarı (% 72.61) 

artış göstermiştir. Kır-tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki linoleik asit (C18:2) 

miktarına etkisi birbirine benzer olarak % 7.94 ile % 9.20 arasında değişmiştir. Dağlık arazide 

yetiştirilen zeytinlerde ise ilk 3 hasat zamanında sırasıyla % 7.19, % 9.70, % 10.26 olarak artış 

göstermiştir. Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde 4. Hasat zamanında (% 9.50) azalış 

göstermiştir. En yüksek linoleik asit miktarı (C18:2) 3. hasat zamanında (%10.26) olduğu tespit 

edilmiştir.  

Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki linolenik asit (C18:3) miktarına etkisi 

4 farklı hasat zamanında da birbirine benzemekte ve % 0,51 ile % 0,68 arasında değişmektedir. 

Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde de, kır tabanda olduğu gibi linolenik asit miktarı 

benzerlik göstermekte, % 0,48 ile % 0,65 arasında bulunmaktadır (Çizelge 4.20). Kır tabanda 

yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki arakhidik asit (C20:0) miktarı % 0.44 ile % 0.50 

arasında değişmiştir. Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde ise ikinci hasatta arakhidik asit 

(C20:0) miktarı azalmıştır (% 0.48’den % 0.41’e). İkinci ve üçüncü hasatta arakhidik asit 

(C20:0) değeri sırasıyla benzerlik (% 0.41 ve % 0.40) göstermiştir. Dördüncü hasatta bir miktar 

arakhidik asit (C20:0) miktarı artış (% 0.41) göstermiştir. Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden 

elde edilen yağdaki palmitik asit (C16:0) miktarına etkisi önemli olurken (P≤ 0.05), dağlık 

arazide yetiştirilenlerde önemsiz olmuştur. Palmitik asit (C16:0) miktarı, kır tabanda yetiştirilen 

zeytinlerden elde edilen yağlarda, üçüncü ve dördüncü hasat zamanında azalış göstermiştir. İlk 

hasatta en yüksek olan palmitik asit değeri (% 14.2), üçüncü ve dördüncü hasatta düşüş 

göstermiş, sırasıyla % 12.04, % 11.72 olmuştur.  

Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde palmitik asit değeri hasat dönemi süresince birbirine 

benzer değerler göstermiş olup, % 13.18 ile % 14.26 arasında bulunmaktadır.  Hasat zamanının 

kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki stearik asit (C18:0) miktarı kır tabanda 

yetiştirilen zeytinlerde hasat dönemi süresince birbirine benzer değerler göstermiş olup, % 2.60 

ile % 3.00 arasında bir değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Dağlık arazide yetiştirilen 

zeytinlerden elde edilen yağlarda, hasat dönemi boyunca birbirine benzer değerler göstermiş 

olup, % 2.11 ile % 2.74 arasında değişim göstermiştir. Kır tabanda yetiştirilen palmiteloik asit 

(C16:1) miktarı, asit değeri hasat dönemi süresince birbirine benzer değerler göstermiş olup, % 

0.59 ile % 0.75 arasında bir değişim göstermiştir Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde 

edilen yağlarda palmiteloik asit (C16:1) miktarı ikinci hasat zamanında azalış göstermiştir. 

Birinci hasat zamanında en yüksek olan palmiteloik asit (C16:1) değeri (% 0.75), ikinci hasatta 

düşüş göstermiş (% 0.59), diğer hasatlarda sırasıyla % 0.68, % 0.74 artış göstermiştir (Çizelge 

4.20). Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde palmiteloik (C16:1) asit miktarı, ilk üç hasat 

zamanında (% 0.66, % 0.88, % 0.93) artış göstermiş, dördüncü hasat zamanında azalmıştır (% 

0.87). En yüksek palmiteloik asit değeri, üçüncü hasat zamanında % 0.93 olarak belirlenmiştir. 

Manisa-Alaşehir bölgesinde, Gemlik zeytin çeşidi dört farklı zamanda hasat edilmiş, hasat 

zamanı ilerledikçe et/çekirdek oranı, yağ miktarı, olgunluk indeksi gibi meyve kalite 

özelliklerinin arttığı, rengin yeşilden siyaha döndüğü gözlenmiştir. Bununla beraber hasat 

zamanın ilerlemesiyle palmitoleik ve linoleik asit arttığı, palmitik ve linolenik asit azaldığı, 

bunun sonucunda sofralık değerlendirme için Kasım ayı sonunda, yağlık değerlendirme içinse 

Aralık ayında hasat edilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir (Kutlu ve Şen, 2011). 

Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki margarik asit (C17:0) miktarı hasat 

dönemi süresince birbirine benzer değerler göstermiş olup, % 0.09 ile % 0.15 arasında bir 

değişim göstermiştir. Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağlarda, hasat dönemi 

boyunca birbirine benzer değerler göstermiş olup, % 0.01 ile % 0.16 arasında değişmiştir.  
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Free 

fatty 

acid % 

Low altitude (Plain terrain) High Altitude (Mountains terrain) 

1. 

Harvest 

2. 

Harvest 

3. 

Harvest 

4. 

Harvest 

1. 

Harvest 

2. 

Harvest 

3. 

Harvest 

4. 

Harvest 

C 16:0 

14.12 a 

z* 12.23 ab 12.04 b 11.72 b 

13.50 

ö.d. 14.26 13.79 13.18 

C 16:1 0.75 0.59 0.68 0.74 0.66 b 0.88 ab 0.93 a 0.87 ab 

C 17: 0 0.14 0.15 0.09 0.15 0.16 0.04 0.01 0.08 

C 17: 1 0.23 0.20 0.25 0.24 0.22 0.16 0.21 0.21 

C 18:0 2.62 2.94 3.00 2.60 2.74 2.12 2.11 2.15 

C 18:1 71.43 a 74.05 a 74.11 a 75.19 b 73.98 a 71.46 ab 71.50 ab 72.61 c 

C 18:2 9.20 8.50 8.51 7.94 7.19 a 9.70 a 10.26 a 9.50 b 

C 18:3 0.68 0.51 0.51 0.54 0.65 0.59 0.48 0.58 

C 20:0 0.47 0.50 0.48 0.44 0.48 a 0.41 ab 0.40 ab 0.41 c 

 C 20:1 0.34 0.30 0.32 0.31 0.37 0.33 0.32 0.32 

∑SFAs 17.38 a 15.82 b 15.69 b 15.04 c 16.95 a 16.87 b 16.29 bc 15.92 c 

∑PUFAs 9.87 9.02 9.03 8.48 7.83 a 10.28 a 10.74 a 10.06 b 

∑MUFA 82.61 a 84.17 a 84.31 a 84.96 b 83.05 a 83.12 ab 83.70 c 84.08 c 

PA-L 1.53 1.46 1.44 1.51 1.89 a 1.47 b 1.35 b 1.40 b 

∑OL 7.80 8.90 8.88 9.78 10.40 a 7.38 ab 6.98 b 7.69 b 

∑LLN 13.88 17.30 16.91 14.64 11.40 a 16.88 ab 21.21 ab 16.72 c 

∑SYA 0.59 a 0.50 ab 0.57 0.71 c 0.60 0.52 0.55 0.70 

Z Her sütünda ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan testiyle P<0.05'e göre belirlenmiştir. 

ö.d önemli değil, * P≤ 0.05 veya **P≤ 0.01 göre önemlidir. 

Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki margaroleik asit (C17:1) miktarı kır 

tabanda yetiştirilen zeytinlerde hasat dönemi süresince birbirine benzer olup, % 0.20 ile % 0.25 

arasında değişmiştir. Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağlarda, hasat dönemi 

boyunca birbirine benzer değerler göstermiş olup, % 0.16 ile % 0.22 arasında bulunmuştur. Kır 

tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki gadoleik asit (C20:1) miktarı birbirine 

benzerlik göstermekte ve % 0.30 ile % 0.34 arasında değişmektedir. Dağlık arazide yetiştirilen 

zeytinlerden elde edilen yağdaki gadoleik asit (C20:1) miktarı, yine birbirine benzemekte % 

0.32 ile % 0.37 arasında değişmektedir. Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen yağdaki 

Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (PUFA) birbirine benzer değerler göstermiş, % 9.02 ile % 9.87 

arasında değişmiştir. Dağlık arazida yetiştirilen zeytinlerde Çoklu Doymamış Yağ Asitleri 

(PUFA) değeri ikinci hasat zamanında % 7.83’den % 10.28’e yükselmiştir. Üçüncü hasat 

zamanı çok az (% 10.74) miktarda artmış, 4. hasat zamanı bir miktar (10.06) düşmüştür. En 

yüksek Çoklu Doymamış Yağ (PUFA) Asitleri değeri 3. hasat (10.74) zamanı olduğu tespit 

edilmiştir. Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde edilen Tekli Doymamış yağ asidi (MUFA) 

miktarı, ikinci hasat zamanı % 82.61’den % 84.17’e yükselmiştir. Diğer 3 farklı hasat 

zamanında çok az miktarda artış görülmüştür. Tekli Doymamış yağ asidi (MUFA) 4. hasat 

zamanı en yüksek (% 84.96) değerde bulunmuştur. Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde Tekli 

Doymamış yağ asidi (MUFA) değeri olgunluk arttıkça bir miktar artış göstermiştir. Hasat 

dönemi süresince en yüksek Tekli Doymamış yağ asidi (MUFA) değeri 4. Hasat zamanı olduğu 

tespit edilmiştir. Doymuş yağ asidi (SFA) miktarı, kır tabanda yetiştirilen zeytinlerden elde 

edilen yağlarda olgunluk arttıkça, azalmıştır. İlk hasatta en yüksek olan doymuş yağ asitleri 
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(%17.38) değeri, ikinci hasat zamanı %1.56 azalmıştır. Diğer yapılan 3 hasat zamanında, 

Doymuş yağ asidi (SFA) miktarı çok az miktarda düşmüştür. Dağlık arazide yetiştirilen 

zeytinlerde doymuş yağ asitleri değeri olgunluk arttıkça azalmıştır. Doymuş yağ asidi (SFA) 

miktarı ilk 3 hasat süresinde çok az miktarda azalırken, 4. hasat zamanı en yüksek.(% 0.37) 

azalmayı göstermiştir. Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerde Palmitik/Linoleik (PA-L) değeri 

birbirine benzerlik göstermekte ve % 1.44 ile % 1.53 arasında yer almıştır. Dağlık arazide 

yetiştirilen zeytinlerde ise en yüksek Palmitik/Linoleik (PA-L) değeri birinci hasatta 

bulunmuştur. Diğer hasat zamanlarında sırasıyla % 0.42, % 0.12, % 0.5 azalmıştır. Kır tabanda 

yetiştirilen zeytinlerde Oleik/Linoleik (O-L) değerleri birbirlerine yakınlık göstermekte ve % 

7.80 ile % 9.78 arasında değişmiştir. Dağlık arazide yetiştirilen zeytinlerde birinci hasatta en 

yüksek (10.40) miktarda bulunan (OL) değeri, % 3.02 azalmıştır. Üçüncü hasat zamanında % 

0.4 azalmış ancak dördüncü hasat zamanında % 0.71 artış göstermiştir. 

Kır tabanda yetiştirilen zeytinlerde Linoleik/Linolenik (L-LN) değerleri birbirlerine benzerlik 

göstermekte ve % 13.88 ile % 17.30 arasında değişmektedir. Dağlık arazide yetiştirilen 

zeytinlerde Linoleik/Linolenik (L-LN) değeri ikinci ve üçüncü hasatta sırasıyla % 5.48, % 4.48 

artış göstermiştir. Dördüncü hasat zamanında Linoleik/Linolenik (L-LN) değeri % 4.49 azaldığı 

görülmüştür. En yüksek (LLN) değeri üçüncü hasat (21.21) bulunmuştur. Kutlu ve Şen (2011)’e 

göre farklı hasat zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea) çeşidinde meyve ve yağ 

kalitelerine etkileri üzerine yaptıkları çalışmada, yağ asitleri kompozisyonunda oleik asit en 

yüksek orana sahip (% 72.5) olurken, hasat zamanına bağlı olarak belirgin bir değişiklik 

göstermediğini, hasat zamanının ilerlemesiyle, lineloik asit ve palmitoleik asit artarken, 

palmatik asit ve linolenic asit’in azaldığını ortaya koymuşlardır. 

SONUÇ 

Araştırma yapılan Ayvalık zeytin çeşidi ile dağlık bölgede kurulan arazilerin, kır taban 

arazisinde kurulan bahçelere göre, meyve ağırlığı, et/çekirdek oranı, meyve kuru madde 

oranının fazla olduğu tespit edilmiştir. Nergiz ve Engez (2000) yaptıkları bir çalışmada, zeytin 

meyvelerinin ağırlığının olgunlukla arttığını bildirmektedir. Girdi uygulanan arazilerin meyve 

kalite özelliklerini arttırdığı ortaya konmuştur. Ahmetli ilçesinde zeytin tarımının genelde 

dağlık bölgede yapıldığı, yüksekliğin etkisi nedeniyle verim ve kalite açısından, kır taban 

araziye göre daha iyi sonuç aldıkları görülmüştür. Zeytin meyveleri birinci hasatta yeşil renkte 

olup, ikinci hasatta tüm renk parametrelerinde belirgin bir değişim (L* ve b* değerinde azalış, 

a* değerinde artış) görülmüş, kabuk rengi koyulaşmıştır. Meyve rengi hasat zamanı ilerledikçe 

yeşilden siyaha dönüşmüştür (Civantos, 1986). Yağ miktarının (% kuru ağırlıkta) 23 Kasım’dan 

(3. hasat) 5 Aralık (4. hasat) tarihine kadar % 5.78 oranında artışı, son hasatta yağ miktarının 

arttığını göstermektedir. Yağ asitleri kompozisyonlarında oleik asit miktarı en yüksek orana 

sahip (% 75.19) olurken, hasat zamanına göre artış göstermiştir. Hasat zamanının ilerlemesiyle 

Palmitik asit, Linoleik asit, Çoklu Doymamış yağ asitleri ve Doymuş yağ asitleri azalmıştır. 

Zeytin meyvesinin sonbahar ve kış mevsimleri boyunca, meyvenin siyaha döndüğü ve yağ 

miktarının en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edilmiştir (Boskou, 1996; Dursun, 2010). Bu 

açıdan Ahmetli ilçesinde elde edilen sonuçlar da paralellik göstermiş ve özellikle kır-taban 

bölgedeki bahçelerde hasadın Aralık ayına kaydırılması, dağlık bölgelerde ise bu farkın belirgin 

olmaması ve en yüksek oleik asit miktarına ilk hasatta rastlanması nedeni ile erken hasadın 

uygun olacağı önerilebilir. Sonuç olarak, Ahmetli/Manisa bölgesinde yetiştirilen Ayvalık zeytin 

çeşidinin meyve özellikleri, yağ miktarı ve yağ asitleri kompozisyonu açısından Ege Bölgesi 

ortalamaları içinde yer aldığı, hasat zamanının bahçenin konumuna göre dağlık bölgelerde daha 

erken, kır-tabanda ise Aralık ayında yapılmasının, zeytinliklerin farklı özellikteki yörelerde 

bulunması nedeni ile toprak ve yaprak analizlerine dayalı gübre uygulamaları, hastalık-zararlı 

kontrolu ve sulama uygulamalarının uzman önerileri doğrultusunda yapılmasının kaliteyi 

olumlu etkileyeceği ve kaliteyi arttıracağı ortaya konmuştur. 
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Anabilim Dalı, İzmir 

ÖZET 

Günümüzde artan gıda tüketimi bilinci doğrultusunda değişen tüketici taleplerine bağlı olarak 

tüketiciler, lezzet ve besinsel özellikleri yüksek olan kolay ve pratik bir şekilde hazırlama 

imkanı sunan gıda ürünlerine yönelmekte, diğer taraftan da güvenli gıda olgusu da ön plana 

çıkmaktadır. Güvenli gıdaların, tüketicilerin sağlığına zararlı olabilecek bileşen, kontaminant 

madde veya patojen bakteri içermemesinin yanı sıra fiziksel etkili zarar vericileri de 

içermemesi gerekmektedir. Yani gıdalar hazırlanırken bir taraftan kontaminasyona dayalı 

maddeler ile patojen kaynaklı risklerin minimize edilmesi hedeflenirken bir taraftan da besin 

ögelerinin korunması ve duyusal özelliklerin maksimum beğeni düzeyinde elde edilmesi 

hedeflenmektedir. Gıda kaynaklı patojenlerin birçoğu asit, radyasyon, tuz ve bazı baharatlarla 

muamele edilerek veya ısıl işlem uygulamaları ile inaktif hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Sous vide pişirme tekniği de ısıl işlem uygulamalarına örnek gösterilebilir (Rybka-Rodgers, 

2001). 

Sous vide bazı kaynaklarda et ve et ürünleri için kullanılan bir ambalajlama yöntemi olarak 

ifade edilmekle birlikte aslında et ve et ürünleri, balık ve diğer su ürünleri ve sebzelerin 

hazırlanmasında kullanılan moleküler gastronominin uygulama alanına giren bir pişirme 

tekniğidir ve ‘vakumlu pişirme teknolojisi’ olarak da adlandırılmaktadır. Bu teknikte gıda, 

ısıya dayanıklı gıdaya uygun çok katmanlı plastik torbaların içerisinde vakumlanarak 

paketlenir ve kontrol edilebilen sıcaklıkta gıdaya uygun sıcaklık/zaman parametresinde 

pişirilir (Baldwin, 2012; Cömert vd., 2016). Bu teknikte gıda nispeten düşük sıcaklıkta (65-

95˚C) uzun sürelerde pişirilmektedir (Gonzales Fandos vd., 2004). Uygulanan ısıl işlem 

parametreleri pastörizasyon koşullarını sağladığından sous vide tekniğinin pişirme aşaması 

pastörizasyon olarak da adlandırılmaktadır. Pastörizasyon aşamasından sonra ürün 

soğutularak buzdolabı koşullarında (0-3˚C) saklanabilmektedir (Baldwin, 2012). 

Bu teknikle vakum ambalajlama sayesinde aroma ve uçucu bileşenler, vitamin ve mineral gibi 

besinsel ögeler gıdanın yapısında tutularak geleneksel pişirmeye göre daha nemli, yumuşak, 

lezzetli, besinsel ve duyusal kalite açısından daha tercih edilebilir ürünler üretilmesine imkan 

sağlanmaktadır. Ayrıca vakum ambalajlama ve ısıl işlemin birlikte kullanılması nedeniyle 

geleneksel olarak hazırlanan ürünlere göre daha uzun bir depolama süresi sunmaktadır. 

Bu çalışmada literatürde yer alan sous vide tekniği ile hazırlanmış et ve et ürünleri, su ürünleri 

ve sebzeler ile ilgili araştırmalar incelenerek sous vide tekniğinin sözü edilen ürünlerin kalite 

özellikleri üzerine etkilerinin belirlenerek derlenmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sous Vide, Et ve Et Ürünleri, Balık ve Diğer Su Ürünleri, Sebzeler 

ABSTRACT 

Depending on the changing consumer demands in line with the increasing awareness of food 

consumption today, consumers are turning to food products that offer easy and practical 

preparation with high taste and nutritional properties, on the other hand, the concept of safe 

food comes to the fore. Safe foods should not contain any components, contaminants or 

pathogenic bacteria that may be harmful to the health of consumers, but also physically 
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effective harmful agents. In other words, while preparing foods, it is aimed to minimize the 

risk of pathogen-induced risks with contaminants, and on the other hand, it is aimed to protect 

nutrients and to obtain sensory features at the maximum level of appreciation. Many of the 

food borne pathogens are tried to be inactive by treating them with acid, radiation, salt and 

some spices or by heat treatment. Sous vide cooking technique is an example of heat 

treatment applications (Rybka-Rodgers, 2001). 

Although sous vide is expressed as a packaging method used for meat and meat products in 

some sources, it is actually a cooking technique that is in the application area of molecular 

gastronomy used in the preparation of meat and meat products, fish and other seafoods and 

vegetables, and is also called "vacuum cooking technology". In this technique, the food is 

vacuum packed in plastic bags that multi-layer, heat resistant and suitable for foods and 

cooked at a temperature/time parameter suitable for food at controllable temperature 

(Baldwin, 2012; Cömert et al., 2016). In this technique, food is cooked for a long time at 

relatively low temperature (65-95 ˚C) (Gonzales Fandos et al., 2004). The cooking stage of 

the sous vide technique is also called pasteurization since the applied heat treatment 

parameters provide pasteurization conditions. After the pasteurization step, the product can be 

cooled and stored under refrigerator conditions (0-3˚C) (Baldwin, 2012).  

With this technique, thanks to vacuum packaging, nutrients such as flavor and volatile 

components, vitamins and minerals are kept in the structure of the food, making it possible to 

produce products that are more moist, soft, delicious, more preferable in terms of nutritional 

and sensory quality than traditional cooking. In addition, due to the use of vacuum packaging 

and heat treatment, it offers a longer storage period than traditionally prepared products.  

In this study, it is aimed to compile the effects of sous vide technique on the quality 

characteristics of the mentioned products by examining the researches related to meat and 

meat products, seafoods and vegetables prepared with the sous vide technique in the 

literature. 

Keywords: Sous Vide, Meat and Meat Products, Fish and Other Seafoods, Vegetables 

1. GİRİŞ

Son yıllarda çalışan nüfusun artması, yoğun iş temposu, bireysel yaşam tarzının 

benimsenmesi ve şehirlerde oluşan ulaşım problemleri gibi nedenlere bağlı olarak tüketici 

talebi ve bilinci de değişmektedir. Değişen yaşam şartlarına bağlı olarak insanlar bir taraftan 

hazırlanması kolay ve pratik olan gıda ürünlerine yönelirken bir taraftan da bu gıda 

ürünlerinin besinsel ve duyusal kalitesi yüksek ürünler olmasını tercih etmektedirler. Bu 

amaçla da gıda endüstrisi tüketime hazır ya da bazı basit ısıtma veya pişirme işlemleri 

uygulanarak hazırlanabilen çeşitli gıda ürünleri üretmektedir. Gıda hazırlamada kullanılan 

farklı yöntemler bulunmakta olup bunlardan yaygın olarak kullanılanlar ve uygulama 

biçimleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1:Gıda hazırlamada yaygın olarak kullanılan yöntemler (Creed, 2001). 

Hazırlama Yöntemi Yöntem Hakkında Bilgi 

Geleneksel Gıda sadece çiğ malzemelerden hazırlanır ve sipariş olursa 

tekniğine uygun olarak pişirilir. 

Pişirip dondurma 

Gıda önceden hazırlanır, pişirilir, dondurulur, dondurucuda 

saklanır ve sipariş olursa tekrar ısıtılır. 

Pişirip soğutma 

Gıda önceden hazırlanır, pişirilir, soğutulur, buzdolabında saklanır 

ve sipariş olursa tekrar ısıtılır. 

Kurutulmuş gıdalar 

Gıda önceden hazırlanır, kurutulur, depolanır ve sipariş olursa 

yeniden nemlendirilir, ısıtılır. 
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Sous vide 

Gıda önceden hazırlanır, vakumlanabilir torbalarda vakumlanarak 

paketlenir, pişirilir, soğutulur, buzdolabında saklanır ve sipariş 

olursa tekrar ısıtılır. 

Tablodan da görüldüğü üzere hazırlanması zaman alan geleneksel pişirmeye alternatif olarak 

önceden hazırlanıp dondurularak, soğutularak ya da kurutularak muhafaza edilebilen 

tüketileceği zaman da basit bir ısıtma işlemi ile hazırlama kolaylığı sunan yöntemler vardır. 

Bu yöntemlerden biri de moleküler gastronominin uygulama alanına giren gıda hazırlama 

tekniklerinden biri olan sous vide pişirme tekniğidir.  

Sous vide pişirme tekniğinde gıda gıdaya uygun vakumlanabilir torbalar içerisinde 

vakumlanarak paketlenir ve gıdaya uygun sıcaklık ve sürede sabit bir sıcaklıkta pişirilir. 

Pişirildikten sonra da hızlı bir şekilde soğutularak buzdolabı koşullarında saklanıp tüketileceği 

zaman da hızlı bir şekilde ısıtılarak tüketiciye hazırlama-servis kolaylığı sunmaktadır 

(Baldwin, 2012; Gonzales Fandos vd., 2004; Cömert vd., 2016). 

Sous vide tekniğinde gıda vakum ambalaj içerisinde pişirildiğinden bu teknik, geleneksel 

yönteme kıyasla daha kabul edilebilir tekstürel yapıya sahip ürün üretilmesine imkan 

sağlarken aynı zamanda ambalajlama sayesinde daha uzun bir depolama süresi sunmaktadır. 

Bu tekniğin kullanımı ilk olarak et ürünleri ile başlamış olup literatürde et ve et ürünleri, balık 

ve diğer su ürünleri ve sebzeler ile yapılmış çalışmalar mevcut olup bu çalışmada sous vide 

tekniğinin bu ürünlerdeki uygulamaları sonucunda ürün kalite özellikleri üzerine etkilerinin 

araştırıldığı çalışmalar derlenmeye çalışılmıştır.  

2. SOUS VIDE PİŞİRME NEDİR?

Sous vide, Fransızca bir terim olup, gıdaların hazırlanması ve depolanması amacı ile 

kullanılan teknolojik bir yöntemdir ve ‘vakum altında’ anlamına gelmektedir (Garcia-Linares 

vd., 2004).Vakumlu pişirme teknolojisi olarak da adlandırılan sous vide pişirme teknolojisi 

ise; gıdaların, gıdaya uygun ve ısıya dayanıklı plastik torbalar içerisinde vakumlandıktan 

sonra gıdaya uygun  sıcaklık/süre parametresi uygulanarak pişirilmesi şeklinde bir pişirme 

tekniği olarak tanımlanmaktadır (Baldwin, 2012; Cömert vd., 2016). Bu teknikte ürünler 

alışılmış pişirme sıcaklıklarına nispeten daha düşük sıcaklıklarda (65-95 ˚C) uzun süre ile ısıl 

işleme tabi tutulmaktadır (Gonzales vd.,2004). Sous-vide pişirilmiş gıda, “gıdaya uygun, ısıya 

dayanıklı çok katmanlı vakumlanabilir poşetler içerisinde kontrollü sıcaklık ve sürede 

pişirilmiş yüksek kaliteli gıda” olarak tanımlanmaktadır (Doğruyol Tanrıverdi, 2013).  

3. SOUS VIDE PİŞİRME TARİHÇESİ

Literatüre bakıldığında sous vide tekniği genellikle daha iyi tekstürel ve dokusal özelliklere 

sahip ürün hazırlamak için kullanılsa da tekniğin ilk kullanım amacı bu değildir. 1960’lı 

yıllarda Fransız ve Amerikalı mühendisler tarafından gıda sınıfında kullanılan plastik filmler 

ve vakum paketleme geliştirilerek, endüstriyel olarak hazırlanan gıdaların daha uzun bir raf 

ömrüne sahip olacak şekilde bir güvenlik önlemi olarak mühürleme ve pastörizasyon 

aşamalarını içeren sous vide tekniği kullanılır (Anon, 2018). 1970 yılında Fransız şef George 

Pralus’un Fransız mutfak kültüründe ayrı bir yeri olan kaz ciğerinin pişirilirken yağ gibi 

besinsel kayıplarının azaltılması için yaptığı çalışmalar sırasında plastikle kapatılan 

karaciğerin belirli bir sıcaklıkta pişirilmesi sonucunda en az miktarda yağ kaybettiğini 

bulmasıyla sous vide pişirme tekniği restoran mutfaklarında ilk kez kullanılır. Pralus, bu 

teknikle pişirilen kaz ciğerlerinin daha tercih edilebilir tekstürel yapıya sahip olduğunu ve 

üründeki pişme kayıplarının geleneksel pişirmeye göre daha az olduğunu tespit etmiştir 

(Anon, 2015; Anon, 2018; Haskaraca vd., 2013). 1980’li yıllara gelindiğinde ise ekonomist ve 

şef olan Bruno Goussault, şef olan Joël Robuchon ile birlikte çalışarak Fransız demiryolu için 

sous vide yemek programı oluştururlar. Bu pişirme tekniği özellikle internet sayesinde 

ABD’deki şefler arasında 2000’li yılların başlarında yavaşça yayılır ve şefler mutfakları için 
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sous vide sirkülatörleri almaya başlar ama hiç kimse tekniğin kullanımına ilişkin yeterli 

bilgiye sahip olmadığı için kullanımı yaygınlaşmamıştır. 2005 yılında İspanya’da bir şef olan 

Joan Roca sous vide hakkında bir kitap yazar ve yemek kitapları, yemek dersleri sayesinde 

sous vide restoran mutfaklarında geniş oranda kullanılmaya başlar. Daha sonraki yıllarda da 

restoran mutfakları ile birlikte ev mutfaklarında da rağbet görmeye başlamış olup konu ile 

ilgili bilimsel çalışmalar artmaya başlamıştır (Anon, 2018). 

4. SOUS VIDE PİŞİRME İŞLEM BASAMAKLARI

Sous vide pişirmede hammadde gerekli ön işlemlerden sonra ya tek başına ya da tüketici 

tercihine bağlı olarak zeytinyağı, sos, baharat gibi lezzet arttırmak amacıyla kullanılan 

yardımcı malzemelerle muamele edilip gıdaya uygun ve ısıya dayanıklı vakumlanabilir 

plastik torbaların içerisine konulur. Torba içerisindeki hava vakumlanarak uzaklaştırılır ve 

torbanın ağzı mühürlenerek kapatılır. Vakumlanan gıda paketi sous vide makinesinde kontrol 

edilebilen sıcaklıkta gıdaya uygun sıcaklık/süre parametresi kullanılarak pişirilir. Pişirme 

sonunda ürün doğrudan paketinden çıkarıldığı gibi tüketilebileceği gibi tüketici tercihine göre 

ızgarada ya da tavada kızartılarak da  servis edilebilir (Kılınç vd., 2001; Baldwin,2012; 

Haskaraca vd., 2013). 

Sous vide pişirilen gıdalar pişirildikten sonra hemen tüketilebileceği gibi pişirme aşamasından 

sonra hızlı bir şekilde soğutularak (3.3 ˚C’nin altına), buzdolabı koşullarında (0- 3 ˚C) 

saklanıp tüketileceği zaman 10 dakika kaynar su banyosunda ya da 4-5 dakika mikrodalga 

fırında tekrar ısıtılarak servis edilebilir. Sous vide pişirilen ürünler, gıdanın türüne, 

hazırlanırken muamele edilen yardımcı bileşenlere ve depolama koşullarına bağlı olarak 6-42 

gün arasında değişen raf ömrüne sahiptir. (Kılınç vd., 2001; Baldwin, 2012; Haskaraca vd., 

2013; Şengör vd., 2017). 

Tanımda verildiği gibi sous vide esasen geleneksel pişirme yönteminden, gıdaya uygun, ısıya 

dayanıklı plastik torbalar içerisinde vakumlanarak ve kontrol edilebilen sıcaklıkta uzun 

süreyle pişirilmesi bakımından ayrılmaktadır (Baldwin, 2012). Aynı zamanda, sous vide 

tekniği ile pişirilen gıdalar vakum ambalaj içerisinde pişirildiğinden, sıcaklık gıdanın her 

yerine eşit şekilde dağılmakta ve geleneksel pişirmede gözlenen sıcaklık dalgalanmalarının bu 

teknikte olmadığı gözlenmektedir (Anon,2010; Haskaraca vd.’dan 2013). 

Şekil 1.: Geleneksel ve sous vide tekniği kullanılarak pişirilen ürünlerde oluşan sıcaklık 

dağılımı (Anon, 2010; Haskaraca vd.’dan 2013). 

Diğer bir yandan taze ürünün karakteristik özelliklerine çok yakın, geleneksel yöntemle 

pişirilen ürünlere göre daha nemli, lezzet ve dokusal özellikler açısından tüketilebilirliği 

yüksek ürünler elde edilmesini sağlaması, besinsel bileşenlerin ürün yapısında muhafaza 

edilmesi, daha uzun bir depolama süresine imkan vermesi, daha sonra yeniden ısıtılarak 

kolayca tüketilmeye uygun olması  bakımından sous vide ürünler geleneksel teknikle 

hazırlanan ürünlerden daha üstün olarak kabul edilmektedir. Bu teknik vakum ambalaj 

sayesinde pişirme sırasında uçucu karakterdeki aroma bileşenlerinin tutulmasına, buharlaşma 

kayıplarının olmamasına ve gıdaların oksidasyonunu önleyerek daha fazla vitaminin ve 

mineralin gıdanın yapısında kalmasına ve böylece sağlık açısından daha uygun ürünler 

üretilmesine imkan sağlamaktadır (Anon,2019; Haskaraca vd., 2013). 

Geleneksel yöntemle pişirilen 

üründe oluşan sıcaklık dağılımı 

Sous vide tekniği kullanılarak  

pişirilen üründe sıcaklık dağılımı 
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5. MİKROBİYOLOJİK GÜVENLİK AÇISINDAN SOUS VİDE PİŞİRME TEKNİĞİ

Sous vide tekniğinde uygulanan vakum ambalajlama sayesinde üründe aerobik bakteri 

gelişimi önlenirken, vakum ambalajlama anaerobik koşullarda çoğalabilen ve toksin 

oluşturabilme yeteneğine sahip olan Clostridium botulinum’un gelişimi için yeterli 

sıcaklık/süre uygulaması olmadığı durumlarda uygun bir ortam sağlayabilir. Yeterli ve uygun 

olmayan  depolama koşullarında  pişirme sırasında canlı kalan C. botulinum sporları 

zehirlenmeye neden olabilir (Ghazala vd., 1996; Haskaraca vd., 2013’den). 

Benzer şekilde, düşük sıcaklıklarda gelişebilen Listeria monocytogenes, enterotoxigenic 

Escherichia coli ve spor oluşturabilen Bacillus cereus gibi patojenler üretim sırasında canlı 

kalırsa, soğuk muhafaza sırasında gelişme gösterebilirler. Bu nedenle bu teknikle üretilen 

ürünlerde soğutma, depolama, dağıtım, perakende satış ve tüketilene kadar geçen aşamalarda 

sıkı bir soğuk zincir kontrolü gerekmektedir(Ghazala vd., 1996; Haskaraca vd., 2013’den). 

Birleşik Krallık Gıdaların Mikrobiyolojik Güvenliği Danışma Komitesi, pişirilip soğutularak 

muhafaza edilen ürünler için C. botulinum riskinin kontrolünde 90 ˚C’de 10 dk’lık veya 

eşdeğer ısıl etkiyi yaratacak sıcaklık/süre parametrelerini önerirken; L. monocytogenes gibi 

spor oluşturmayan patojenleri ortadan kaldırmak için 70 ˚C’de 2 dk’lık veya eşdeğer bir ısıl 

işlem uygulaması gerekli olmaktadır. Yeterli ısıl işlem uygulaması için C. botulinum ve L. 

monocytogenes suşlarında en az 6 log cfu/g’lık azalma sağlanmalıdır (ACMSF, 1992; 

Gonzales Fandos vd., 2005’den). 

Sous vide tekniği kullanılarak hazırlanan ürünlerin mikrobiyolojik güvenliğini belirleyen üç 

ana faktör; 

 Isıl işlem yoğunluğu ve süresi

 Soğutma hızı ve ulaşılan soğutma sıcaklığı;

 Depolama sırasında soğuk zincirin ve paketin kontrolü (sıcaklık/ zaman ve paketin

sağlamlığı açısından pakette dışardan kontaminasyona neden olabilecek herhangi bir

açılma, yırtılma vs. olup olmadığı)

şeklinde sıralanabilir (Gonzales Fandos vd., 2004; Haskaraca vd., 2013). 

Sebestia ve arkadaşları 2010 yılında bir restorandan sous vide tekniği ile 65 ˚C’de 20-117 dk 

pişirilen et örneklerini, 85 ˚C’de 7-28 dk pişirilen balık örneklerini ve 100 ˚C’de 15-20 dk 

pişirilen sebze örneklerini alarak örneklerin 0, 15, 30 gün depolama sonunda mikrobiyolojik 

kalitelerini incelemişlerdir. İnceledikleri et, balık ve sebze örneklerinin hiçbirinde hiçbir 

depolama gününde S.aureus, E.coli, Salmonella, L.monocytogenes, Clostridium perfringens 

tespit edilmemiştir. Et ürünlerinde 15. güne kadar 1 log kob/g’ ın altında olan aerobik bakteri 

sayısı 30 gün depolama sonunda 2.55-3.74 log kob/g arasında değişen sayılara ulaşırken balık 

örneklerinde 30 gün depolama sonunda bile aerobik bakteri sayısında önemli bir artış 

görülmemiştir. İncelenen sebze örneklerinden brokolide ise başlangıç aerobik bakteri sayısı 

2.69 log kob/ g tespit edilmiş olup 30 gün depolama sonunda bu sayı 3.14 log kob/g’a kadar 

çıkmıştır. Brokolideki aerobik mikrobiyal yükün başlangıçtan itibaren diğer örneklere göre 

fazla olmasının sebebi brokolinin çiçek kısımlarının iyi bir şekilde yıkanıp 

temizlenememesinden kaynaklanmış olabileceği yorumlamışlardır (Sebestia vd., 2010).  

6. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu tekniğin et ve et ürünlerine, su ürünlerine, meyve ve sebzelere uygulanarak endüstriyel 

üretim amaçlı kullanılabileceği bildirilmiş olup; deniz yolu, havayolu, karayolu gibi 

taşımacılık sistemlerinde yiyecek servisinde catering uygulamaları olarak kullanılır (Creed 

vd., 1998). 

Literatürde çeşitli su ürünleri, et ürünleri ve sebzeler ile ilgili yapılmış çalışmalar mevcut 

olup, çalışmalardan bazıları sırasıyla Tablo 2, 3, 4’te özetlenmiştir. Yapılan çalışmalara 

bakıldığı zaman sous vide pişirme tekniğinin incelenen örneklerde mikrobiyolojik, kimyasal, 

duyusal ve besinsel kalite açısından olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.  
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Tablo 2.: Sous vide yöntemi ile su ürünlerinde yapılan bazı çalışmalar ve sonuçları 

ÜRÜN 

İŞLEM 

PARAMETRELERİ SONUÇ KAYNAK 

S
o
m

o
n
 

Merkez sıcaklık:   

90 ˚C/15 dk 

90 ˚C/5 dk 

65 ˚C/10 dk 

*Çiğ somonda sırasıyla 4.77 ve 4.18 log

kob/g olan mezofilik ve anaerobik bakteri 

sayılarının sous vide işlenen üç ısıl işlem 

parametresinde de 3 log kob/g’ın altına 

düştüğü tespit edilmiştir. 

*Çiğ somonda 2.66 log kob/g olan

Enterobactericiaceae, sous vide işleminden 

sonra tespit edilmemiştir. 

*Çiğ somonda laktik asit bakterileri 4.2 log

kob/g tespit edilirken, sous vide işleminden 

sonra algılama limitinin (1 log kob/g) altına 

düştüğü tespit edilmiştir. 

Gonzales 

Fandos 

vd., 2005 

S
az

an
 

Merkez sıcaklık: 

90 ˚C/15 dk 

*Doku, renk, koku, görünüş ve tat açısından

sous vide işlenen ürünlerin yüksek puanlar 

aldığı tespit edilmiştir. 

Can,2011 

M
ez

g
it

 Merkez sıcaklık: 

70 ˚C/10 dk 

*Sous vide besin içeriği kompozisyonu çiğ

mezgite yaklaşık değerlerde bulunmuştur. 

*Sırasıyla 2.59 ve 2.61 log kob/g olan

mezofilik ve aerobik bakteri sayısının sous 

vide işleme ile algılama limitinin altına 

düştüğü tespit edilmiştir. 

*TVB-N değerinin SV pişirme ile azaldığı

görülmüştür. 

Mol 

vd.,2012 

Ç
ip

u
ra

 

65 ˚C/46.30 dk 

*SV işlenen örneklerde saptanan düşük

TBA değerlerinin vakum paketlemenin 

çipuradaki lipit oksidasyonlarını 

geciktirdiğini doğruladığı tespit edilmiştir. 

Garrido 

vd., 2015 

Tablo 3.: Sous vide yöntemi ile et ve et ürünlerinde yapılan bazı çalışmalar ve sonuçları 

ÜRÜN 

İŞLEM 

PARAMETRELERİ SONUÇ KAYNAK 

T
er

b
iy

el
i 

S
ığ

ır
 E

ti
 

Merkez sıcaklık:      

97 ˚C/ 11 dk  

*Sous vide işlenmiş ve geleneksel

işlenmiş ürünlerin başlangıç pH, su 

aktivitesi ve tuz içeriği değerleri yaklaşık 

değerler olarak tespit edilmiştir. 

*Sous vide işlenen ürünün geleneksel

işleme göre daha iyi duyusal kalite 

sağladığı görülmüştür. 

*Sous vide ürün için 20 ˚C/7 gün, 10

˚C/11 gün, 3 ˚C/26 gün raf ömrü 

belirlenmiştir. 

Jang vd., 

2005 

D
o
m

u
z 

F
il

et
o

 

70 ˚C/12 saat 

*2 ˚C’de 0., 5. ve 10. hafta depolamada

hiçbir depolama süresinde psikrofilik, 

anaerobik, Enterobacteriaceae ve laktik 

asit bakterileri tespit edilmemiş olup, 

depolama süresince mikrobiyolojik 

açıdan önemli bir değişiklik tespit 

Diaz vd., 

2008 
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edilmemekle birlikte 10. hafta sonunda 

filetoların tüketilemeyeceği belirtilmiştir.  
K

u
zu

 F
il

et
o

 60 ˚C/6,12,24 saat 

70 ˚C/6,12,24 saat 

80 ˚C/6,12,24 saat 

*Düşük pişirme sürelerinde sertlik artan

sıcaklıkla arttığı, pişme süresi uzadıkça 

sertlik değerinin azaldığı tespit edilmiştir. 

*Mezofilik mikroorganizma sayısında

başlangıçta 4.6 log kob/g olan sayı tüm 

sıcaklık ve sürelerde 2.7 log kob/g’ın 

altına düşmüştür. 

Ruiz vd., 

2013 

D
ö
n
er

 

Merkez sıcaklık: 

70 ˚C/2 dk 

*Besin içeriği geleneksel pişirilen ürünle

yaklaşık değerlerde bulunmuştur. 

*Sous vide pişirmenin geleneksel 

yönteme göre mikrobiyolojik yükü 

azaltmada daha etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

*Duyusal açıdan sous vide geleneksel

pişirmeden daha yüksek puanlar aldığı 

tespit edilmiştir. 

Demirok 

Soncu vd., 

2016 

S
ığ

ır
 K

ar
ac

iğ
er

i 

65 ˚C/ 2 saat 

*Sous vide pişirmeyle geleneksel 

pişirmeye göre daha yüksek mineral 

madde konsantrasyonu elde edilmiştir.  

*Sous vide pişirmeyle minerallerin

biyolojik olarak erişilebilir fraksiyonu, 

çiğ karaciğer ve geleneksel pişirmeyle 

elde edilenden daha üstün bulunmuştur. 

Matos vd., 

2017 

Tablo 4.: Sous vide yöntemi ile sebzelerde yapılan bazı çalışmalar ve sonuçları 

ÜRÜN 

İŞLEM 

PARAMETRELERİ SONUÇ KAYNAK 

H
av

u
ç 98 ˚C/20 dk 

*Alfa- ve beta- karoten içeriğine ilişkin

analiz sonuçları sous vide ve geleneksel 

pişirme açısından önemli bir farklılık 

göstermemiştir. 

Werlein, 

1998 

T
er

b
iy

el
i 

ıs
p
an

ak
 ç

o
rb

as
ı 

97 ˚C/14.5 dk 

*Ispanak önce haşlanmış, sonra sous vide

pişirilmiştir. Ispanağın sırasıyla haşlanması 

ve pastörizasyon yoluyla ısıl işlenmesi L* 

değerinde, askorbik asit ve klorofil içeriğinde 

azalmaya neden olduğu yorumlanmıştır. 

*Haşlama ve ardından yıkayarak 

durulamanın; aerobik, psikrofilik, anaerobik, 

koliform bakterilerin, laktik asit 

bakterilerinin ve maya/küflerin sayısını 

büyük ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. 

Kim vd., 

2012 

K
ır

m
ız

ı 

la
h
an

a 

87 ˚C/50 dk 

91 ˚C/30 dk 

*Sous vide pişirilmiş örneklerin, geleneksel

pişirilmiş örneklerden daha iyi renk, tat, 

aroma ve daha yüksek antosiyanin içeriği 

sunduğu tespit edilmiştir. 

Monzo 

vd., 2014 
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SONUÇ 

Sous vide tekniğinin et ürünleri, su ürünleri ve sebzeler gibi çabuk bozulabilecek gıdalara 

uygulandığında bu gıdalarda raf ömrünü arttırdığı, işlem basamaklarının pratik olması ve 

tüketici tarafından tüketilmek istendiğinde basit işlemlerle kısa süre içerisinde tüketilmeye 

hazır hale gelmesi bu tekniğin avantajlarını oluşturur. Ek olarak tekniğin uygulandığı 

gıdaların içerdiği besin bileşimi ve hızlı servis edilebilir ürün olması nedeniyle hastane, okul, 

fabrika ve restoranlarda tercih edilmesi de avantajları oluşturmaktadır Pişirme sırasında ısıl 

işlem parametrelerinin yetersiz kalması, depolama ve taşıma sırasında soğuk zincirin 

korunamaması durumunda mikrobiyolojik açıdan beklenen sonucun alınamaması bu tekniğin 

getirdiği riskler ve dezavantajlar arasında yer almaktadır (Creed vd., 1998).  

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığı zaman sous vide pişirme tekniğinin et ve et ürünleri, 

su ürünleri ve sebzelerde kullanıldığında bu ürünlerde kimyasal ve duyusal açıdan daha 

yüksek kabul edilebilir sonuçlar verdiği mikrobiyolojik açıdan ise, bu ürünlerin raf ömrünü 

arttırdığı görülmüştür. Bu sonuçlar, sous vide pişirme tekniğinin sanayiye uyarlanarak üretici 

ve tüketici açısından daha pratik ve kullanışlı ürünlerin geliştirilerek tüketiciye sunulması 

açısından alternatif bir hazırlama yöntemi olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak bu konuda 

daha birçok kapsamlı çalışmanın yapılması öngörülmektedir. 
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WAFFLE KEK ÜRETİMİNDE FARKLI KEPEK ÖRNEKLERİNİN KULLANIMI 

UTILIZATION OF DIFFERENT BRAN SAMPLES IN WAFFLE CAKE PRODUCTION 
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ve Diyetetik Bölümü, Karaman 

ÖZET 

Bir çeşit hotcake olan waffle keklerinin tüketimi son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Artan 

kronik rahatsızlıklar nedeni ile günümüzde tüketiciler daha fazla sağlık kaygısına sahiptirler. 

Bu nedenle, tüketilen gıdalarda doyurucu özelliğin yanısıra sağlığı geliştirici özelliklerinde 

bulunmasına dikkat etmektedir. Bu nedenden dolayı bu çalışmada, farklı kepek örnekleri ile 

waffle keklerinin zenginleştirilmesi amaçlanmış ve waffle üretiminde %30 seviyesinde pirinç 

kepeği (RB), buğday kepeği (WB) ve yulaf kepeği (OB) kullanılmıştır. Buğday unu (WF) ile 

üretilen kontrol örneği ile farklı tahıl kepekleri ile katkılanmış waffle örnekleri fizikokimyasal 

ve duyusal özellikler açısından birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Kepek örneklerinin kullanımı 

hamur özgül ağırlığını 1.09'dan 1.02 g/cm3'e düşürmüştür. Diğer numunelerle 

karşılaştırıldığında,%30 RB ilave edilmiş numuneler en düşük pişirme kaybı değerini vermiş, 

ancak örnekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Waffle 

hamurlarında pH 7.03-7.28 aralığında değişim göstermiş, %30 RB ilave edilmiş numunelerin 

pH ölçümleri kontrol örneğinden daha düşük bulunmuştur. Kepek örneklerinin kullanılması 

parlaklık değerlerini düşürmüş ancak kırmızılık değerleri arasında istatistiksel bir fark 

belirlenmemiştir. Bununla birlikte, RB ve WB ilavesiyle en düşük sarılık değerleri elde edilmiş 

ve toplam renk farkı, RB ve WB içeren örneklerde daha yüksek bulunmuştur. Kepek çeşitlerinin 

waffle örneklerinin su içeriği üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Kontrol örneğine kıyasla, RB ve OB kül miktarını arttırırken, bütün örneklerde kepek kullanımı 

ile yağ miktarı artış göstermiştir. Kepek örneklerinin kullanımı tat skorlarında azalmaya neden 

olmuş, ancak örnekler arasında istatistiksel olarak bir fark belirlenmemiştir. Ayrıca, RB, WB, 

OB'nin koku ve çiğneme puanları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır. RB 

içeren waffle, genel kabul edilebilirlik açısından en az tercih edilen örnek olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Waffle, kepek, pirinç, buğday, yulaf 

ABSTRACT 

The consumption of waffle cakes, which are a kind of hot cakes, has been increasing in recent 

years. Due to the increasing chronic ailments, consumers have more health concerns today. 

Therefore, it pays attention to the fact that it has health promoting properties in addition to the 

satisfying feature in the consumed foods. For that reason in this study, it was aimed to enrich 

waffle cakes with different bran samples and 30% rice bran (RB), wheat bran (WB) and oat 

bran (OB) were used in waffle production. The control sample produced with wheat flour (WF) 

and the waffle samples added with different cereal brans were compared in terms of 
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physicochemical and sensory properties.The use of bran samples reduced the dough specific 

gravity from 1.09 to 1.02 g/cm3. Compared to other samples, samples with 30% RB added gave 

the lowest baking loss value but no statistically significant difference was detected between the 

samples. The pH of the waffle batters varied in the range of 7.03-7.28, and the pH measurements 

of the samples with 30% RB added were found lower than the control sample. The use of bran 

samples reduced the brightness values, but there was no statistical difference between the 

redness values. However, the lowest yellowness values were obtained with the addition of RB 

and WB, and the total color difference was found higher in samples containing RB and WB. 
The effect of bran types on the water content of waffle samples was not statistically significant. 
While RB and OB increased the amount of ash compared to the control sample, the amount of 

fat increased with the use of bran in all samples. The use of bran samples caused a decrease in 

taste scores, but no statistical difference was determined between the samples. In addition, RB, 

WB, OB had no statistically significant effect on odour and chewiness scores. Waffles with RB 

were the least preferred sample in terms of overall acceptability. 

Keywords: Waffle, bran, rice, wheat, oat 

1. INTRODUCTION

Cakes are important carbohydrate and energy sources in daily life due to their composition 

and easy preparation. Waffle cake is a type of batter-based wheat products and the consumption 

of this cake has recently been increasing. A batter is made by mixing flour with different 

ingredients such as milk, eggs, oil, sugar and thus a pourable viscous flow is obtained. The 

batter is baked on a hot surface (Lu et al. 2017).  

On the other hand, consumers desire food not only because of its satisfying properties, but 

also in terms of being supportive in terms of health. There is a growing interest about the fiber 

added foods due to the established health benefits of these products. Different cereal bran 

samples contain important amount of dietary fiber and bran layer is also rich in proteins, fat, 

vitamins, minerals, antioxidants. However bran is cheap source of fiber since occur as a by-

product during the milling process of grains (Majzoobi et al. 2013). For this purpose, many 

studies are available related to bran utilizaton in different products (Wang et al. 2002, Lebesi 

and Tzia 2011, Gomez et al. 2010, Majzoobi et al. 2013).  

The main objective of this study was to utilize wheat bran, rice bran and oat bran samples 

in waffle cake production at a ratio of 30% and to evaluate of some batter properties, color, 

chemical composition and sensory attributes of waffles. 

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. Materials 

Cake ingredients (wheat flour, milk, oil, sugar, eggs, salt, baking powder and ethyl vanillin) 

were obtained from local markets in Karaman. The bran samples were supplied by a local 

milling factories (Karaman).   

2.2. Waffle Preparation 

Control waffle sample was made up of 190 g wheat flour, 200 ml milk, 40 g liquid oil, 5 g 

sugar, 115 g of eggs, 1 g salt, 4 g baking powder and 5 g ethly vanillin. To prepare batters 

                                                                                                                                                                  122



a b 

c d 

containing RB, WB and OB, flour was replaced with brans at 30% level (w/w flour basis). The 

batter was prepared by means of a mixer (Kitchen Aid, Model K45SS Hobart Co., Troy, OH) 

and for production of waffle cakes, a waffle machine (Korkmaz, 319-02 Mia, Turkey) was used. 

The batter was baked about 4 minutes. The baked waffles were cooled at room temperature for 

1 hour. 

Figure 1. Waffles containing different bran samples  

(a)Control; (b)RB added sample; (c)OB added sample; (d)WB added sample 

2.3. Batter measurements 

The specific gravity of the waffle dough was calculated by dividing the weight of the dough in 

a container with a known volume by the weight of the distilled water in the same container. For 

pH measurement, 10 g of dough was mixed with 100 mL of distilled water and the pH was 

measured by pH meter (WTW pH 315). Baking loss was determined by dividing the difference 

between the weight of the dough and the weight of the waffle cake by the weight of the dough. 

2.4. Colour 

For color analysis of cake samples, L* (light /dark), a* (red/green) and b* (yellow/blue) 

values were determined by using the chroma meter CR-400 (Konica Minolta, Inc., Osaka, 

Japan). 

2.5. Chemical composition 

Moisture, ash and fat contents were determined with AACC methods 44-19, 08-01, 30-25 

respectively (AACC, 2002). Preparation of methanolic extracts, determination of total phenolic 

content by using Folin-Ciocalteu reagent and antioxidant activity using a stable 2,2 diphenyl-

1-picrylhydrazyl (DPPH) radical was carried out according to modified methods of 

Wronkowska, Zielińska, Szawara‐ Nowak, Troszyńska & Soral‐ Śmietana (2010). 

2.6. Sensory evaluation 

Waffles were evaluated for appearance, taste, odour, chewiness and overall acceptability 

using a seven point scaling system (Like extremely [7]; Acceptable [4]; Dislike extremely [1]). 

Sensory analyses were undertaken by 7 panellists. 
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2.7.  Statistical analyses 

The data were analyzed by using statistical software JMP 8.0 (SAS Institute, Cary, NC, 

USA) according to the appropriate experimental designs and provided as means and standard 

deviations. 

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Batter measurements 

The effects of bran addition on some batter characteristics were shown in the Table 1. 

Addition of bran samples decreased batter specific gravity from 1.02 to 1.09 g/cm3. The lowest 

specific gravity value was obtained from WB supplemented waffles. Gularte, de la Hera, 

Gómez & Rosell (2012) used soluble (inulin and guar gum) and insoluble (oat fiber) fibers in 

gluten-free layer cakes and they reported that batter specific gravity changed between 0.9-1.1 

g/cm3 and only the one containing 20% inulin showed significant (p<0.05) differences 

compared to the control. In another study, the results showed that batter specific gravity 

increased with increasing wheat bran level due to the strong water binding properties of the 

bran and less amount of air during mixing (Majzoobi, Pashangeh & Farahnaky 2014). 

Compared with other samples, 30% RB added samples displayed the lowest baking loss but 

there was no statistically significant difference. On the other hand, pH measurements of samples 

with 30% RB added were found to be lower than others, but this difference was not statistically 

different. 

Table 1. Some properties of batters 

Specific 

gravity 

(g/cm3) 

Baking loss 

(%)

pH

Control 1.09±0.01a 19.84±0.41a 7.28±0.01a 

30% RB 1.06±0.00b 19.05±1.48a 7.03±0.08b 

30%WB 1.02±0.00c 22.99±1.02a 7.07±0.07ab 

30%OB 1.05±0.01b 25.61±2.76a 7.20±0.01ab 

RB:Rice bran WB:Wheat bran OB:Oat bran  

Mean values displayed with different letters in a column are significantly different (p<0.05). 

Table 2. Color measurements of waffle samples 

L* a* b* ∆E 

Control 69.16±2.26a 2.95±1.54a 33.81±2.20a - 

30% RB 58.50±0.96c 4.64±0.88a 27.02±1.12b 12.75 

30%WB 57.80±3.35c 4.94±1.48a 28.94±1.80b 12.52 

30%OB 63.29±1.59b 4.56±0.57a 32.40±1.02a 6.24 

RB:Rice bran WB:Wheat bran OB:Oat bran  

Mean values displayed with different letters in a column are significantly different (p<0.05). 

3.2. Colour values 

Colour values of waffle cake samples prepared with brans were given in Table 2. Using of 

bran samples decreased lightness values but redness values didn’t show statistically difference. 

However, the lowest yellowness values were obtained with addition of RB and WB and the 

highest total color difference occured in RB and WB added samples. Lebesi & Tzia (2011) used 
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edible cereal bran (CB) samples from wheat, oat, and rice in cupcake formulation and they 

reported that addition of CB decreased the L values of crumb color significantly and CB added 

cakes had dark crumb color. On the other hand, Majzoobi, Sharifi, Imani & Farahnaky (2013) 

measured the color values of RB added sponge cakes and the results showed that cake crust 

color became darker, more reddish and less yellowish with inclusion of RB.  

3.3. Chemical Properties 

Chemical properties of samples were displayed in Table 3. Effect of bran types on moisture 

content were not statitstically significant. However, ash content changed between 1.67-2.69% 

with bran samples addition. Ash content increased with inclusion of bran samples and the 

highest ash content was obtained with RB supplementation. Ertaş (2014) studied the effect of 

RB addition (0-25%) in Turkish noodle production and the author reported that the moisture 

content of samples containing RB didn’t show significant differences as compared with control 

and RB addition at 25% level increased the ash content from 1.23% to 2.95%. On the other 

hand, the lowest and highest fat contents were found to be in the control and RB added waffles 

which were 8.51 and 14.76%, respectively. As for total phenolic content (TPC), 

supplementation with RB and WB resulted in significant changes and TPC increased with these 

bran samples. Meanwhile, RB increased TPC of samples more than WB. When the results of 

antioxidant activity were examined, only RB had a statistically significant effect. The highest 

TPC and antioxidant activity results were obtained with RB as 928.46 mgGAE/kg and 29.34%, 

respectively. Joo & Choi (2012) used black rice bran powder in cookie formulation and they 

showed that total polyphenol content and DPPH free radical scavenging activity of the cookies 

significantly increased with increasing content of black rice bran powder. 

Table 3. Chemical composition of waffle samples 

Moisture 

(%) 

Ash 

(%) 

Fat 

(%) 

TFC 

(mgGAE/kg) 

Antioxidant 

activity (%) 

Control 38.57±0.16a 1.67±0.05c 8.51±0.24c 516.25±5.55c 11.81±0.76b 

30% RB 39.28±0.50a 2.69±0.00a 14.76±0.30a 928.46±8.93a 29.34±2.68a 

30%WB 39.97±0.22a 1.76±0.04c 12.94±0.16ab 619.06±23.8b 13.23±0.45b 

30%OB 39.99±0.62a 2.15±0.08b 12.16±0.85b 560.63±5.31c 15.82±1.54b 

RB:Rice bran WB:Wheat bran OB:Oat bran  

Mean values displayed with different letters in a column are significantly different (p<0.05). 

3.4.Sensory evaluation 

Sensory properties of waffles were presented in Table 4. The results indicated that control 

and OB added samples gave higher scores in terms of appearance. Using of bran samples 

showed lower taste scores but there were not statistically difference among samples. In addition, 

RB, WB, OB had no statistically a significant effect on odour and chewiness rating. Waffle 

containing RB was the least preferred sample as overall acceptability considered. Sekhon, 

Dhillon, Singh & Singh (1997) used RB in different food products such as bread, cookie and 

muffin and they displayed that the muffin samples added 15% RB gave lower scores compared 

to control. Kwon & Lee (2015) evaluated the sensory properties of sponge cake added with RB 

and they reported that 0% RB recorded the highest overall preference score at 5.00 and that the 

group of 20% RB had the lowest overall preference score at 2.87 and they suggested the 10% 

RB using. 
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Table 4. Sensory evaluation of waffle samples 

Appearance Taste Odour Chewiness Overall 

acceptability 

Control 7.00±0.00a 7.00±0.00a 6.00±1.41a 6.75±0.35a 7.00±0.00a 

30% RB 5.00±0.00c 5.20±0.28a 5.90±0.14a 5.00±0.71a 4.75±0.35b 

30%WB 5.75±0.35bc 5.35±1.20a 6.25±0.35a 5.25±0.35a 6.00±0.00ab 

30%OB 6.25±0.35ab 5.75±0.35a 6.65±0.21a 5.75±1.06a 6.50±0.71a 

RB:Rice bran WB:Wheat bran OB:Oat bran  

Mean values displayed with different letters in a column are significantly different (p<0.05). 

4. CONCLUSION

The findings of this study showed that RB, WB and CB can be evaluated in waffle cake 

production. RB improved the nutritional composition, especially the highest ash, fat content, 

TPC and antioxidant activity were observed as 2.69%, 14.76%, 928.46 mgGAE/kg and 29.34% 

respectively. But RB added waffles were the least preferred samples by panelists. For this 

reason, the amount of RB addition could be reduced differently from 30% level. On the other 

hand, WB or OB could be added at 30% level with nutritional enrichment and acceptable waffle 

cake quality. 
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BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE BOR GÜBRELEMESİNİN VERİM VE 
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ÖZET 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde gübreleme oldukça önemli bir konudur. Uygun 

gübreleme programları verimi ve kaliteyi arttırırken, mikro ve makro besin elementlerinin 

gübre olarak fazla verilmesi tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Karbon, oksijen, 

azot, hidrojen, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve kükürt makro besin elementi 

olarak bilinmektedir. Mangan, demir, klor, çinko, molibden, bakır, bor ve nikel mikro besin 

elementleridir. 

Bor, ametal olan mikro elementler arasında tek elementtir. Bu element toprakta borik asidin 

tuzları olan boratlar halinde veya organik maddede bağlı olarak bulunmaktadır.  

Bor eksikliği olan topraklarda yetişen bitkilerin hücre duvarlarının oluşumu, yapısal 

bütünlüğü ve işlevi zarar görmektedir. Çünkü bor hücre duvarlarında çimento görevi gören 

yapısal bir elementtir. Bor, hücre membranlarının yapısında da yer almaktadır. Noksanlığında 

hücre membran geçirgenliği artarak sızdıran bir özellik kazanmaktadır. Bu durum bitkilerin 

patojenler tarafından kolayca enfekte olmasına yol açmaktadır. Ayrıca fotosentez ürünlerinin 

yapraklardan kök ve büyüme noktalarına taşınmasında bor belirleyici bir etkiye sahiptir. 

Eksikliğinde fotosentez ürünlerinin taşınamaması ile birlikte hücre duvarlarının yapısının da 

bozulması bitkinin büyümesini oldukça azalmaktadır. Bor elementi özellikle generatif 

büyümede oldukça etkindir. Noksanlığında bitki tohumu oluşturmadığı bilinmektedir. 

Diğer mikro elementlerin aksine hareketli olan bu element, sulama ve yağışlara bağlı olarak 

yıkanmaktadır. Kumlu ve organik madde bakımından fakir olan topraklarda bor eksikliğinin 

ortaya çıkma riski oldukça fazladır. Bitkilerin bu elementi kullanabilmesi için özellikle 

çiçeklenme ve meyve/tohum oluşum döneminde topraktan ya da yapraklardan kontrollü 

olarak bor gübrelemesinin yapılması yüksek verim için önemlidir. Bu çalışmanın amacı bazı 

tıbbi ve aromatik bitkilerde uygulanan bor gübrelemesinin bu bitkilerdeki verim ve kalite 

üzerine etkisi hakkında çeşitli kaynaklardan elde edilen çalışmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gübreleme, Bor, Tıbbi ve aromatik bitkiler 

ABSTRACT 

Fertilization is a significant issue in the production of medicinal and aromatic plants. While 

proper fertilization programs increase the yield and quality, the excessive use of micro and 

macronutrients as fertilizer affects agricultural production negatively. Carbon, oxygen, 

nitrogen, potassium, hydrogen, calcium, phosphorus, magnesium, and sulfur are known as 

macronutrients. Micronutrients are manganese, iron, chlorine, zinc, molybdenum, copper, 

boron, and nickel. 
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Boron is the only element that is nonmetal among microelements. This element is present in 

the soil as borates, salts of boric acid, or it presents in the soil as dependent on organic matter. 

The formation, structural integrity, and function of the cell walls of plants grown in boron-

deficient soils are damaged. Because it is a fundamental element that acts as cement on boron 

cell walls. Boron is also involved in the structure of cell membranes. In its deficiency, the cell 

membrane permeability increases and acquires a leaking feature. It causes plants to be easily 

infected by pathogens. Also, boron has a determining effect on the transportation of 

photosynthesis products from leaves to root and growth points. In its deficiency, the 

photosynthesis products cannot be transported, and the structure of the cell walls deteriorates, 

and the growth of the plant is significantly reduced. The boron element is particularly 

effective in generative growth. It is known that it does not form plant seeds in its deficiency. 

Unlike other microelements, this active element is washed depending on irrigation and 

precipitation. There is a high risk of boron deficiency in soils that are poor in sandy and 

organic matter. For plants, which use this element, it is crucial for high yields to make boron 

fertilization controlled from soil or leaves, especially during flowering and fruit/seed 

formation. The aim of this study is to give information about the effect of boron fertilization 

applied to some medicinal and aromatic plants on the yield and quality of these plants. 

Keywords: Fertilization, Boron, Medicinal and aromatic plants 

1.Giriş

Tıbbi ve aromatik bitkiler; özellikle gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi bir çok kullanım alanı 

olan, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar her dönemde faydalanılan değerli 

bitkilerdir. Tedavi amaçlı kullanılan bu bitkilerin önemli bir kısmı doğadan toplanmakta, 

bazısı kültüre alınarak yetiştirilmektedir. Bitkilerle tedavi; geleneksel tedavi, tamamlayıcı 

tedavi, doğal tedavi gibi değişik isimlerle, gelişmemiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın 

birçok ülkesinde kullanılmaktadır (Demirezer, 2010). 

Bitkilerin tedavi amaçlı kullanımı ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık 

göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 80’ i tedavi olmak için bitkisel ürünler 

kullanmakta, Orta Doğu, Asya, Afrika’nın bazı ülkelerinde bu oran % 95’e kadar çıkmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde ise bu oran gelişmekte olan ülkelere oranla daha azdır. Almanya’da % 40-

50, Avustralya’da % 48 ve Fransa’da % 49 ve ABD’de % 42 civarındadır. Tıbbi bitkilerin 

ticaret merkezleri Almanya, ABD, Japonya ve İngiltere’de yer almaktadır (Titz, 2004). 

Dünya nüfusu giderek artmaya devam etmekte buna karşılık tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştirilme alanları giderek azalarak nüfusun ihtiyacını karşılayamamaktadır. Ekonomik 

olarak ticaret piyasasında oldukça büyük bir paya sahip olan bu bitkilerin üretiminin 

arttırılması birim alandan elde edilen ürün miktarının arttırılması ile mümkün olacaktır. 

Bu bitkilerin yetiştiği alanlardaki tarıma alınmış toprakların kalitesi yanlış sulama teknikleri, 

erozyon ve diğer çevresel faktörlerle gün geçtikçe düşmektedir. Azalan tarım toprakları ve 

topraklardaki bazı bitki besin elementlerin yoksunluğu tarımsal üretimi ve elde edilen 

ürünlerin kalitesini ciddi bir şekilde olumsuz etkilemektedir. 
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Birim alandan elde edilen ürün miktarının arttırılması toprağın zengin bitki besin elementleri 

içeriğine bağlıdır. Tarıma alınan toprakların verimliliğinin korunması ve verimliliğinin artışı 

uygun gübreleme koşullarının sağlanması ile gerçekleşecektir. 

Mikro besin elementlerinden biri olan bor elementinin  bitki  gelişimi  için önemli bir yere 

sahip olduğu  1923  yılında  yapılan  bir  çalışma  ile  tespit  edilmiştir  (Warington  1923). 

Borun  bitki  bünyesindeki  durumu tam olarak anlaşılmamasına rağmen yapılan  fizyolojik 

ve  biyokimyasal  çalışmalarda  bitki hücresinin zarında ve hücre duvarında, polen  tüpünün 

oluşumunda,  tüpün  gelişmesinde,  polen  canlılığının sağlanmasında,  şekerlerin 

taşınmasında  ve  diğer  metabolik  olaylarda  önemli görevlere sahip olduğu  görülmüştür. 

Geçmişten  bu  güne  bor  eksikliğinde  bitkilerdeki  fizyolojik  bozukluklardan  bahsedilmiş 

ve  borun  birçok  metabolik  olaylarda  yer aldığı da kabul edilmiştir (Çamaş, 2006).  

Ülkemizde tarım yapılan alanların % 27.6'lık  kısmında  bor  noksanlığının  bulunduğu  

bildirilmektedir (Özgür, 2011). Bitkiler,  topraktaki  borun  ancak  %  5'inden 

yararlanabilmektedirler.  Bu  nedenle  toprakların  bor durumu hakkında karar verilirken 

toprağın bor  içeriği  değil  yararlanılabilir  bor  durumu  dikkate  alınmalıdır.  Kireçli ve pH'sı 

yüksek topraklarda bor  noksanlığı kendini göstermektedir (Sezen,  1991). Ayrıca bor 

noksanlığına hafif topraklarda ağır topraklardan daha sık rastlanır. Dekara 2-4 kg verilen 

boraks veya borlu süperfosfat verilerek bor noksanlığı önlenebilir. Toprakta bulunan fazla 

kireç ve ani yaşanan kuraklık bor noksanlığını teşvik eder (Demirtaş, 2005). İç Anadolu 

Bölgesi  topraklarının  kısmen  kireçli  olduğu  dikkate  alındığında,  bu  bölge  için  tarımsal 

üretimde  bor  gübrelemesi yapmanın önemi ortaya çıkmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin arttırılması tohum yada bitkisel materyalin kalitesine 

ve iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösterse de toprak faktörü önemli bir unsurdur. 

Toprak şartlarının bitki yetiştirilmesi için uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu derleme, 

araştırıcıların tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan mikro besin 

elementlerinden borun gübre uygulamaları ile bilgi vermek amacıyla yapılmıştır.   

2.Bor gübrelemesinin bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin verim ve kalitesine olan etkisi

Nowak ve ark. (2011), Kişnişte (Coriandrum sativum) yaptıkları saksı çalışmasında azot ve 

bor elementlerini 2 faktör olarak değerlendirmişlerdir. Azot gübresini her bir saksı için 0g, 

0.4g, 0.8g, 1.2g ve 1.6g olarak, bor gübresini de 0 ve 3 mg olarak 10 kg tarla toprağıyla 

doldurulmuş saksılarda uygulamışlardır. Sonuçlar incelendiğinde azot gübrelemesinin bitki 

gelişimde oldukça olumlu bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Azot gübrelemesinin 

arttırılması, kök uzunluğunu, yan dallanma sayısını, bitki başına çiçeklenme sayısını ve bitki 

başına meyve sayısını önemli ölçüde arttırırken, dallanma yüksekliğini azalttığını 

bulmuşlardır. Bor gübrelemesinin ise bitkinin meyve veriminde yada morfometrik 

özelliklerinden hiçbirinde önemli bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir. 

Król ve Wiśniewski (2014), ilaç ve gıda bitkisi olan Kırkbatıran (Echium plantagineum) 

bitkisinde yaptıkları bir çalışmada, iki farklı gübreleme yöntemi deneyerek (topraktan ve 

yapraktan) bor, magnezyum ve kükürt elementlerinin tohum ve yağ verimine etkisine 

bakmışlardır. Toprak alüvyon- orta organik madde içeriğine sahip (% 1.87) ve hafif alkali 

olan tınlıdır ve pH 7.6’dır. Denemede bor, magnezyum ve kükürt uygulama yöntemini 2 farklı 

şekilde verilmiştir. Toprağa (tohum ekmeden önce) ve yapraklara (sap oluşumu ve 
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tomurcuklanma aşamasında) sırasında iki eşit dozda uygulamışlardır. Bor miktarı toprakta 3.0 

kg·ha-1 olarak yaprakta ise 0.3 kg·ha-1 verilmişlerdir. Kontrol grubunda herhangi bir besin 

elementi uygulanmamıştır. Sonuç olarak sadece topraktan uygulanan bor uygulamasında bitki 

boyu (ortalama 97.4 cm) ve yan dal sayısı (ortalama 55.5 adet ) bakımından önemli olduğu 

tespit edilmiştir. Tohum bin dane ağırlığında elementler arasında herhangi bir farklılık 

bulunmayıp sadece kontrol grubundan yüksek çıktığını bulmuşlardır. Tohum verimi (1013.5 

kg·ha-1 )  ise yapraktan uygulanan bor elementinde yüksek tespit edilmiştir. Elde edilen en 

yüksek yağ miktarı (% 22.2) ve yağ verimi (224.4 kg·ha-1 )  yapraktan uygulanan bor 

uygulamasından elde etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda tohum gelişiminde uygulanan tüm 

elementler kontrol grubuna göre olumlu yönde farklılık göstermiş, sadece bor uygulamasının 

verim artışında etkin bir rol oynadığı görülmüştür. Ayrıca yağ verimi ve yağ içeriğinin 

artmasını bor uygulamasında gözlemlemişlerdir. 

Mady ve ark. (2014), Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) bitkisinde yaptıkları 

çalışmada F1 (control), F2 (kimyasal NPK), F3 (50%NPK+bio), F4 (50%NPK+organik) ve F5 

(50%NPK+bio+organik) uygulamalarının 0.0, 50 ve 100 ppm'deki bor miktarlarına olan 

kombinasyonlarının yapraktan sprey şeklinde vermişlerdir. 2011/2012 ve 2012/2013 

tarihlerinde iki farklı arazide çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Kimyasal NPK olarak amonyum 

nitrat, kalsiyum süper fosfat ve potasyum sülfatı belirli oranlarda kullanmışlardır. Bio 

gübreleme olarak nitrobin + fosforin, organik gübrelemede ise kompost uygulamışlardır. Bor 

ve farklı gübre uygulamalarının büyüme, kimyasal bileşim ve yağ verimliliği üzerindeki 

etkileşimini incelenmişlerdir. Farklı gübrelerle uygulanan bor kombinasyonlarına 

bakıldığında, F2 (kimyasal NPK)’nın 100 ppm borda bitki boyu (98.23 cm), bitki başına taze 

yaprak ağırlığı (301.4-316.9 g), bitki başına kuru yaprak verimi (33.12-37.28 g) ve bitki 

başına taze çiçek ağırlığını (74.20-75.44 g) en yüksek değerlerde bulunmuşlardır. Bitki başına 

yan dal sayısı (18.16-19.24 adet) ve bitki başına yaprak sayısı (649.4-666.2 adet) 

incelendiğinde F5 (50%NPK+bio+organik) uygulamasında en yüksek sonuçlar tespit 

etmişlerdir. En son olarak bitkinin büyümesini ve yağ verimliliğini arttırmak için F5 

(50%NPK+bio+organik) uygulamasının 100 ppm'de bor ile yapraktan verilerek kullanılmasını 

önermişlerdir. 

Sugier D ve ark., (2017) yaptıkları çalışmada, endüstriyel kullanım için kültüre alınmış Arnica 

montana ve Arnica chamissonis Less. türlerine yapraktan uygulayan borun, bu bitkilerin çiçek 

ve uçucu yağ verimi ve uçucu yağ içeriğine etkisini araştırmışlardır. 3 yıllık olan A. montana 

ve A. chamissonis rozetlerine tomurcuklanmadan önce bor gübresi Disodyum oktaborat olarak 

sprey şeklinde uygulamışlardır. Spreyle 3 farklı dozda (100, 200 ve 300 g B ha-1) boru 

uygulama alanındaki bitkilere püskürtmüşler, kontrol bitkilerine (0 g B ha-1) aynı miktarda su 

verilerek herhangi bir bor uygulaması yapmamışlardır. Bunun sonucunda Arnica montana 

çiçek veriminin 1044.3 kg·ha-1 ile 1222.4 kg·ha-1, Arnica chamissonis Less. ise 903.6 kg·ha-1

ile 1081.5 kg·ha-1 arasında olduğunu bulmuşlardır. Arnica montana uçucu yağ oranının % 

0.174- % 0.200, Arnica chamissonis Less. ise % 0.158 ile % 0.188 olarak değiştiğini tespit 

etmişlerdir. En fazla çiçek kümesi iki türdede 200 g B ha-1 dozunda belirlemişlerdir. Benzer 

şekilde, bu doz A. montana ve A. chamissonis'deki uçucu yağ verimlerini sırasıyla % 35 ve % 

43 artırmıştır. 100 g B ha-1’den yüksek olan bor dozlarında bitki verimi üzerinde hiçbir 

etkisinin olmadığı ve 200 g B ha-1 'den yüksek olan dozlarda da iki türün uçucu yağ verimi ve 

çiçek verimi üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını bulmuşlardır. Uçucu yağ içeriğine 
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bakıldığında alfa-pinen, karyofilen E, karyofilen oksit, karyofilen alkol, dodekanol ve 

germakren D gibi etken bileşiklerde farklılıklar gözlemişlerdir. Karyofilen E ve karyofilen 

oksit verimi en yüksek A. montana'da, A. chamissonis'e kıyasla elde etmişlerdir. Öte yandan, 

alfa-pinen, germakren D, kümen, karyofilen alkol ve dekanalın en yüksek verimi A. 

chamissonis 'te bulmuşlardır. Bor, iki tür içinde uçucu yağ bileşenlerindeki farklılıklarından 

sorumlu olduğu ve bu uçucu yağ bileşenlerinin üretiminde önemli bir faktöre sahip olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Khoshghalba ve ark.,(2017) Matricaria chamomilla L.’da  yaptıkları çalışmada kontrol grubu 

ile 3 farklı doz 3-5-10 g/lt hümik asit, 2-3-5 g/lt çinko, 2-5-10 g/lt  azot, 2-3-5 g/lt bor ve 2 ve 

5 g/lt’lik iki konsantrasyonda hümik asit, çinko, azot ve bor karışımını denemişler, toplamda 

15 farklı uygulama yapmışlardır. Tüm gübreleri bitkinin dallarına ve yapraklarına spreyleme 

yöntemi ile uygulanmışlardır. Bir bütün olarak bakıldığında, azotun, hümik asit, çinko ve 

borun,  bitki boyu (69.25 cm), bin dane ağırlığı (0.325 g), kuru çiçek verimi (452.25 kg/ha), 

yaprak sayısı (172.5 m2), çiçek sayısı (34.25 bitki başına) gibi incelenen özellikler üzerinde 

pozitif etkisi olduğu ve 5 g/lt’lik konsantrasyondaki hümik asit, çinko, azot ve bor karışımında 

en yüksek değerlerin bulunduğunu belirlemişlerdir. Araştırmacılar uçucu yağların (3.44 ml/kg 

F.W.) veriminde de bu uygulamayı önermişlerdir. 

Kozera ve ark., (2019)’da kişnişte yaptıkları bir çalışmada, Polonya topraklarında eksik olan 

ancak bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan elementlerden bor ve azot 

gübrelemesini denemişlerdir. 2012-2014 yıllarında iki faktörlü bir tarla denemesine dayanan 

bir çalışmada azot ve bor gübrelemesinin kişniş meyvesinin verimi ve bazı kalite özellikleri 

üzerindeki etkisini değerlendirmişlerdir. İlk faktör azotla toprak gübrelemesi N0-azot 

gübrelemesi olmayan kontrol grubu N0, N1-30 kg·ha-1, N2-50 kg·ha-1 ve N3-70 kg·ha-1 ile 4 

farklı dozda denenmişlerdir (n = 4). İkinci faktör olan bor ekim öncesinde 2 farklı dozda B0 

bor gübrelemesi yok ve B- 0,5 kg·ha-1 uygulamışlardır (n = 2). Meyve verimi, toplam azot 

içeriği ve uçucu yağ içeriği (damıtma yoluyla) belirlemişlerdir. Yağ ve protein verimi 

hesaplanmıştır. Kişniş meyvesi ve uçucu yağdan en yüksek ortalama verim, 30 ve 50 kg·ha-1 

N uygulandıktan sonra elde edildiğini tespit etmişlerdir. Bitkilere 50 ve 70 kg kg·ha-1 verilen 

azottun, kontrol ve 30 kg·ha-1 azot dozuna kıyasla meyvedeki yağ miktarını azalttığını 

bulmuşlardır. Azot uygulamasından bağımsız olarak bor gübrelemesi, protein içeriğinde ve 

meyve veriminde artış sağlanmış,  ancak meyvede uçucu yağ miktarını ve verimini azalttığı 

sonucuna varmışlardır. Özellikle kişniş meyve ve kalite özelliklerine bakıldığından 30 kg·ha-1

N de azot ile borun anlamlı etkileşimde bulunduğu belirlemişlerdir. Hafif topraklarda bor ile 

azot gübrelemesinin takviyesi, iyi kimyasal kalite özelliklerine sahip yüksek bir kişniş 

meyvesi elde edilmesine yardımcı olacağını bildirmişlerdir.  

Zheng ve ark. (2019) Moringa oleifera  bitkisinde yaptıkları çalışmada bor gübrelemesinin bu 

bitkinin yağ verimine, yağın kimyasal bileşimine ve fizyolojisi üzerine etkilerini 

değerlendirmek için yapmışlardır. Toprağı suluyarak (SD) (TS1, TS2, TS3: 0.5, 0.9 ve 1.8 g 

bitki-1) ve yapraktan sprey (FS) (TF1, TF2, TF3: 400, 800 ve 1000 mg L-1) şekilde tarlada 

yetiştirilen Moringa oleifera bitkilerine bor (B) uygulamışlardır. Sonuçlar, tüm SD ve FS 

uygulamalarında değişen derecelerde yapraklardaki nispi su içeriği ve nitrat redüktaz 

aktivitesinin yanı sıra karotenoid ve klorofil içeriklerinin de iyileştiği tespit edilmişlerdir. TS3 

(1.8 g bitki-1 ) dışında tüm SD uygulamaları kanopi çapını önemli ölçüde artırırken, tüm FS 

uygulamalarının ise meyve üretimi ve meyve dal sayısını önemli ölçüde arttırdığını 
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bulmuşlardır.  Bununla birlikte, bor ile aşırı SD (1.8 g bitki-1'ın üzerinde) vejetatif ve üreme 

büyümesi üzerinde olumsuz bir etkini görmüşlerdir. Tüm bor uygulamaları meyve kapsülü 

başına tohum sayısı, tohum ağırlığı, meyve kapsülü ve  meyve bakla uzunluğunu önemli 

ölçüde arttırmıştır. TS3 hariç, tüm bor uygulamalarında meyve baklalarının verimini (% 

15.40'tan % 21.70'a) belirgin şekilde yükseldiği, ancak sadece TF2 ve TF3 uygulamalarında 

kontrol grubuna kıyasla tohum veriminde önemli bir artışla (sırasıyla % 13.40 ve% 18.50) 

sonuçlandığını bulmuşlardır.  Tüm bor uygulamalarında ham proteinin arttığını tespit 

etmişlerdir. Sadece TF2 ve TF3 uygulamalarında oleik asit ve eikosenoik asit içeriğini önemli 

ölçüde arttırdığını tohum yağının içeriğinde bulunan  α-keten asidini ise azaldığını 

belirlemişlerdir. Çalışmanın sonucuna bakıldığında, uygun konsantrasyondaki borun, polenin 

canlılığını ve verimliliğini, meyve oluşumunu artırabildiğini, ancak yapraktan verilen borun 

üremenin gelişimi üzerine daha iyi bir etki gösterdiğini ve meyve bakla ve tohumlarından 

önemli ölçüde daha yüksek verim sağladığını göstermektedir. Borun topraktan verilmesi için 

optimum dozun 0.9 g bitki-1, yapraktan spreyle ise en iyi dozun 1000 mg L-1 üstünde bir değer 

olabileceğini önermişlerdir. 

3.Sonuç

Bitki besin elementlerinin inorganik gübre olarak kullanımı tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştirilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu elementlerin gübre olarak verilmesi 

toprak içeriğine göre değişmekle birlikte bitkinin ihtiyacına görede farklılık göstermektedir. 

Özellikle bitkilerin tohum bağlaması ile tane verimine etki eden borun kullanımı, bitkiye 

verilmeden önce çok hassas değerlendirilmelidir. Aşırı kullanımı toksit etki 

oluşturabilmektedir. Sebzecilik, meyvecilik alanlarında ve endüstri bitkilerinde bir çok bor 

gübrelemesi ile ilgili araştırmalar yer alırken, tıbbi ve aromatik bitkilerde yapılan araştırmalar 

yeni yeni artmaya başlamıştır. Yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, bor 

gübrelemesinin tıbbi bitkilerin uçucu yağ miktar ve içeriğini olumlu yönde etkilediği ve tane 

veriminin artmasına neden olduğu görülmüştür. Doğru zamanda, miktarda ve bitkinin isteğine 

göre verilen borun bu tür bitkilerin yetiştirilmesinde faydalı olacağı kesindir. Tıbbi ve 

aromatik bitkilerde bu konuda yapılan çalışmalar oldukça azdır ve bu tür çalışmaların 

arttırılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Kişi başına küresel et tüketiminin 2019'dan 2050'ye ortalama olarak %40 artması 

beklenmektedir. Şu anda dünyadaki toplam ekim alanının %30'undan fazlası talebi karşılamak 

için hayvancılık ve kümes hayvanları yemi üretmek için kullanılıyor. Hayvan yemi için ekili 

alan kullanımını azaltmak için alternatif bir çözüm yolu olarak, alternatif protein 

kaynaklarının üretimini arttırmak gelmektedir. Soya fasulyesi, bezelye ve balık küspesi de 

dahil olmak üzere hayvan beslenmesi için birincil protein kaynakları artan bir talebe sahiptir 

ve daha pahalı hale gelmekte ve bu da uzun süreli kullanımlarını sürdürülemez kılmaktadır. 

Kara asker sinek larvaları (Hermetia illucens), kriket (Gryllus testaceus Walker) veya yemek 

kurtları (Tenebrio molitor) gibi böcekler, yem kaynaklarına uygun bir katkı sağlar ve bir 

hayvanın rasyonunda enerji ve protein kaynağı olarak kullanılabilir. Bu derlemede, böcek 

yeminin çevresel faydalarını, böceklerin hayvan beslenmesi için kullanımına ilişkin mevcut 

araştırma bulgularını gözden geçirerek ve hayvan beslenmesi için böcek üretimiyle 

ilgilenenlere fayda sağlayabilecek alternatif kaynaklar değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Balık, hayvancılık, kümes, larva, soya fasulyesi. 

ABSTRACT 

Global meat consumption per person is expected to increase by 40% on average from 2019 to 

2050. To meet the demand in the world currently, more than 30% of the total acreage to 

produce fodder for livestock and poultry are used. As an alternative solution for reducing the 

use of cultivated land for animal feed, increasing the production of alternative protein sources. 

Primary protein sources for animal nutrition, including soybeans, peas, and fish meal, are in 

growing demand and are becoming more expensive, making their long-term use 
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unsustainable. Insects such as black soldier fly larvae (Hermetia illucens), cricket (Gryllus 

testaceus Walker) or mealworms (Tenebrio molitor) make a suitable addition to feed sources 

and can be used as an energy and protein source in an animal's diet. This review will review 

the environmental benefits of insect forage, current research findings on the use of insects for 

animal nutrition, and alternative sources that may benefit those interested in insect production 

for animal nutrition. 

Keywords: Farming, fish, poultry, larvae, soybean 

1. GİRİŞ

2050'de dünya nüfusunun 9 milyar’ı aşacağı ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılarken 

özellikle gıda güvenliği ve çevre sorunları gibi birçok soruna yol açacağı düşünülmektedir. 

Temiz su ve ekilebilir arazi gibi doğal kaynakların mevcut durumunda azalmalar olacağı 

düşünülmektedir (Ringler ve ark., 2013). Suyun sınırlı bir kaynak olduğu ve insanların zaten 

su kıtlığı ile karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde, hayvansal üretimin gıda üretimi taleplerini 

karşılamak için acilen kıt kaynakların kullanımının sürdürülebilmesi için alternatif yolların 

bulunması gerekmektedir (Macedonio ve ark., 2012; Ringler ve ark., 2013; Ran ve ark., 

2016). Özellikle hayvansal ürünlere yönelik talepte çarpıcı bir artış beklenmektedir. Dünya 

çapında endüstriyel karma yem üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre %3 artışla 1.103 

milyar ton olarak bildirilmiştir (Alltech, 2019).  2050 yılına kadar dünyada ortalama et 

tüketiminin yıllık kişi başı et tüketiminin 49 kg olacağı tahmin edilmektedir; bu, 80 yıllık 

(1969-2050) dünya et tüketiminde, 2019'dan 2050'ye %40'ın üzerinde bir artış da dahil olmak 

üzere yaklaşık %90'lık bir artışı temsil ettiği bildirilmiştir (OECD 2018). Et tüketimindeki bu 

artış, hayvansal üretim için temel diyet bileşenleri ek arazi ve su mevcudiyeti 

gerektirdiğinden, mevcut kaynaklar üzerinde ek kısıtlamalar getirecektir (Herrero ve ark., 

2015; Anonim 2019). Bu nedenle, artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyaç ve taleplerini 

desteklemek için, bu nüfusun önümüzdeki on yıllar boyunca, protein kaynaklarının kullanım 

verimliliğini arttırması gerekecektir (Herrero ve ark., 2015). Geleneksel protein kaynaklarına 

alternatif olarak böceklerin yem kaynağı olarak kullanılması düşünülmektedir. Böcekler, 

besin madde içerikleri değerli görülmektedir. Genel olarak, böcek türevi ürünler 

sindirilebilirlik açısından olumsuz içeriklere sahiptir. Kitin varlığı bu açıdan besin madde 

sindirilebilirliğinde bir azalmaya yol açmaktadır. Aynı hususlar hayvan performansı için de 

geçerlidir. Ürün kalitesi söz konusu olduğunda, esansiyel yağ asitlerinde bir azalma ile, yağ 
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asidi profili için böcek ürünlerinin olumsuz etkisi kaydedilmiştir. Kalite açısından yapılan 

duyusal analizler kapsamında diğer yem kaynaklarıdan hiç fark göstermediğini bildirilmiştir.  

Meksika, Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın 113 ülkesinde, 2000’den fazla tür 

böceğin insan gıdası olarak tüketildiği bildirilmiştir. Böceklerin diğer hayvanlarla 

kıyaslandığında yemden yararlanma oranları çok daha yüksektir, üreme ve çoğalma 

performansları diğer hayvan türleriyle kıyas edildiğinde oldukça yüksektir. Böceklerin 

çoğunluğu omnivordur, yemek artıkları, bitki döküntüleri de dahil olmak üzere doğadaki 

birçok organik artığı besin maddesi olarak değerlendirebilirler, küçük alanlarda dahi üretimi 

rahatlıkla yapılabilir. Yem amacıyla kullanılan böcekler gübre ve balık artıkları gibi organik 

atıklar üzerinde üretimi yapılabilmektedir. Yem ham maddesi olarak böcekler ergin, larva, 

pupa gibi dönemlerinde kullanılabilmektedir (Özcan 2014, Rumpold ve Schlüter 2013).  

Bu kapsamda, böceklerin gıda ve yem olarak kullanılabilirliğine artan ilgi, araştırma 

makalelerinin sayısında da artışa yol açmıştır. Web of Science (WOS) veritabanında anahtar 

kelimeler olarak “yenilebilir böcekler” arama yapıldığında 2006'da sadece 9, 2018'de 151 ve 

2019 yılında 160'tan fazla makalenin yayımlandığı bildirilmiştir. Dünyanın çeşitli 

bölgelerinde 2100'den fazla böcek türü yenilebilmesine rağmen (Jongema, 2019), böcek bazlı 

gıdaların insan tüketiminde kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır (Sogari ve ark., 2019). Ancak, 

hayvan yemlerinde böceklerin veya böcek kaynaklı ürünlerin rasyona katılması çok daha 

kolay görünmektedir (Mancuso ve ark., 2016). 

Hayvansal ürünlere yönelik artan tüketici talebi, hayvan beslemede kullanılan konsantre 

yemlere alternatif kaynaklar bulmak için büyük çaba gerektirmektedir.  Böceklerin yem 

maddesi olarak kullanımı, değerli besinler (proteinler, amino asitler (AA), yağ, vitaminler ve 

mineraller) bakımından zengin oldukları ve diğer protein kaynaklarına (yani peynir altı suyu, 

yumurta proteini, balık unu vb.)  göre çevre üzerine daha az olumsuz etkiye sahip oldukları 

için potansiyel çözümlerden biri olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. (Smetana ve ark., 

2019). Bu derleme ile kanatlı beslemede böceklerin kullanımını, bununla ilişkili çevresel 

faydaları ve böcek üretimi ile ilişkili yan ürünleri özetlenmektedir. 

1.1. Böcek yetiştiriciliği 

Böcekler, çevresel atık dönüşümü açısından tarımsal yan ürünler ve diğer organik 

atıklarla beslenmektedir. Şu anda, 70'ten fazla üretici, Asya dışındaki 25'ten fazla ülkede 

"böcek olarak gıda" sloganı ile böcek üretim işletmeleri hem yem hem gıda olarak böcek 

üretiyorlar. Bu üreticilerin yaklaşık %55'i insan tüketimi için böcek üretiyor, böcek 
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çiftçilerinin %31'i su ürünleri yetiştiriciliği de dahil olmak üzere hayvancılık alanı için böcek 

üretiyor ve kalan %14'ü evcil hayvan (köpek ve kedi) gıda pazarına böcek satıyor. 

Sürüngenler hariç insan tüketimi için yenilebilir böceklere olan talep bu çalışmada 

yayınlanmamıştır, ancak insan beslenmesi hayvanların beslenmesine yönelik küresel böcek 

talebiyle kıyas edildiğinde ihmal edilebilir olduğu varsayılmaktadır (OECD 2018). Ayrıca, 

yenilebilir böcek endüstrisi 2017'de 55 milyon dolardan fazla gelir elde etmiştir ve 2024 

yılına kadar neredeyse %45 artması beklenmektedir (Ahuja ve Deb 2018).  

Hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için yem muhtevası, özellikle bitkisel protein 

kaynakları; çevreye maliyet ve gıda ile rekabeti nedeniyle artık sürdürülebilir bir üretim 

sistemi değildir. Peynir altı suyu, yumurta proteini, balık unu (BU), böcek yetiştiriciliği gibi 

diğer protein kaynaklarına kıyasla daha az çevresel etki nedeniyle, tüm geleneksel yem 

üretimi yöntemlerine sürdürülebilir bir alternatif olarak öngörülmektedir (Lock ve ark., 

2018). Böcek yetiştiriciliği teknolojisi, birçok nüfuslu ülkede, hayvan yemi için 

kullanılabilecek, yüksek kaliteli proteinin değerli biyolojik ürünlerini üretmek için potansiyel 

bir araçtır (Lalander ve ark., 2014). Ayrıca, hayvancılıkla karşılaştırıldığında düşük çevre 

kirliliğine sahip yüksek kaliteli protein üretme beklentileri (Halloran ve ark., 2018) böcek 

çiftçiliğini ilgi alanına sokmaktadır. Böcek yetiştiriciliği teknolojisi, hayvancılıkla 

beslendiğinde yüksek kaliteli proteinin değerli biyolojik ürünlerini üretmek için potansiyel bir 

araçtır. Böcekler sağlıklı, çevre dostudur ve üretim için düşük teknoloji ve düşük sermaye 

gerektirir (Shockley ve ark., 2018).  

Karasineklerin ve kara asker sineklerinin (BSF) protein kalitesi balık unu (BU) ve 

soya fasülyesi küspesi (SFK) ile karşılaştırılabilir (Van-Huis ve Oonincx, 2017). Nijerya gibi 

düşük gelirli ülkelerde, monogastrik ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan soya küspesi, 

yer fıstığı keki ve balık unu komşu ülkelerden, Avrupa, Danimarka, ABD’den ithal 

edilmektedir. Bu nedenle, böcek unu proteini gelişmekte olan ülkelere ithalata bağımlılığı 

azaltmalarına yardımcı olarak ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik edebilir. Ayrıca, 

bu böcekleri üretmek için gerekli olan kaynaklar, geleneksel konsantre içerik maddeleri 

üretmek için gerekli olan kaynaklara (inorganik gübre, arazi, su, bakir arazinin açılması) 

kıyasla çevre üzerinde daha az etkiye sahiptir. Bu nedenle, böcek yetiştiriciliği, tarımsal 

atıklardan, çevre kirliliğine neden olan gübrenin hasat edilmesi için bir araç olabilir ve 

alternatif bir yüksek kaliteli protein kaynağı olabilir.  
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Böcek çiftçiliğinin avantajı, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yapılanabilen 

tarım, sanayi ve hane halkı atıkları gibi biyolojik kaynakların dönüştürülebilir 

kullanımıdır. Gübre ile yetiştirilen böceklerin larvaları balıklar için canlı yem olarak 

kullanılabilir ve fakir çiftçiler için alternatif ama değerli bir besin maddesi olarak 

kullanılabilir. FAO (2013), verilerine göre her yıl global düzeyde 1,6 milyar ton tarım 

ürününün %27'si boşa harcanmaktadır. Böcek türlerinin çoğu organik atıkları besin olarak 

kullanabildiğinden, böcek yetiştiriciliğinin benimsenmesi, düşük kaliteli organik yan 

ürünlerin kaybolmasını ve yüksek kaliteli proteinlere dönüştürülmesini önlemek için umut 

verici bir alternatif olabilir (Van-Huis ve Oonincx, 2017). Substrat olarak kullanılacak 

tarımsal sanayi yan ürününün türü, böcek türüne bağlıdır.  Yemek solucanları, meyve ve 

sebze atıklarından veya bira endüstrisinin yan ürünlerinden elde edilebilir (Ramos-Elorduy ve 

ark., 2002; Oonincx ve ark., 2015). Kara asker sineği, çiftlik hayvanlarının gübresini büyüme 

için bir besin kaynağı olarak kullanabilir (Newton ve ark., 2005; Oonincx ve ark., 2015) 

ve gübre içerisinde Escherichia coli ve Salmonella enterica'nın varlığını ortadan 

kaldırabilir (Erickson ve ark., 2004 ; Liu ve ark., 2008). Barragán-Fonseca ve ark., (2018), 

yaptıkları çalışmada Kara asker sineğinin üzüm posası, patates kabukları, fasulye tohumları, 

lahana yaprakları ve eski beyaz ekmek gibi organik artıklardan üretilebileceğini 

göstermiştir. Ev sineği larvaları, gübre gibi düşük maliyetli organik atıklar kullanılarak 

yüksek kaliteli protein üretmek için hızla büyütülebilir (Pastor ve ark., 2015). 

Kitosan, kitinden elde edilen bir bileşiktir. Kitosan, farmasötik ve biyomedikal, kozmetik ve 

su arıtımı gibi çok sayıda amaçla da kullanılabilir (Fan ve ark., 2008; Carroll ve ark., 2016). 

2024 yılına kadar kitosan’ın ekonomik değeri 1,5 milyon dolar %20 oranında artacağı tahmin 

edilmektedir (Pulidindi ve Pandey 2018). Bir kitin metaboliti olan kitosan, bağışıklık sistemini 

uyardığı bilinen antimikrobiyal, antiviral ve adjuvan özelliklere sahiptir (Carroll ve ark., 2016; 

Hafsa ve ark., 2016). Ayrıca antimikrobiyal-peptit konsantrasyonları, memelilerde bilinen 

hücresel bağışıklık sistemi bileşenlerine alternatif bir mekanizmayı temsil eder (Makarova ve 

ark., 2017). Antimikrobiyal peptitler ve yüksek laurik asit ve kitin konsantrasyonları, böcek 

vücudunda, kontamine bir substratta (örn. Kontamine gübre) veya böceklerle beslenen 

hayvanların veya insanların bağışıklığından yararlanan mikroorganizmaları işler (Mylonakis ve 

ark., 2016; Liu ve ark., 2008; Lee ve ark.,2018). Böceklerin antimikrobiyal peptitleri, 

Staphylococcus aureus ve E. coli dahil olmak üzere bakterilere karşı test edilmiş ve başarılı 

oldukları kanıtlanmıştır (Chernysh ve ark., 2015; Elhag ve ark., 2017). Böceklerin bu stratejisi, 

bağışıklık sistemi ve daha sonra bu böcekleri tüketen hayvanların sağlığı için de yararlı olabilir 
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(De Vilela ve ark., 2019). Örneğin, BSF larvalarının metanol ekstreleri ve bunların Gram-negatif 

bakterilerin büyümesi, çoğalması ve yaşayabilirliği üzerindeki etkileri, larvaların güçlü 

antibakteriyel aktivitelere sahip olduğunu göstermiştir (Choi ve ark., 2012). 

2. BÖCEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FAYDALARI

Hayvan rasyonlarına ilave edilen böcekler, yem ve gıda üretiminin verimliliğine 

katkıda bulunmanın olası bir yoludur. Bazı böcek üretim tesislerinde böceklerin yaşam 

döngüsü değerlendirmesi hakkında ayrıntılı bilgiler olmamasına rağmen, alternatif protein 

kaynağı üretimi için büyük ölçekli böcek yetiştiriciliğini kullanmanın birçok avantajı 

olduğunu düşünülmektedir. Bu avantajlar arasında, geleneksel yem-protein kaynaklarına 

kıyasla çevresel kötü etkilerin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması 

bulunmaktadır (Holtsmark 2015; Rustad 2016). 

2.1. Amonyağın proteine dönüştürülmesi ve kokunun azaltılması 

Koku, konutlarla hayvan çiftlikleri arasındaki asgari mesafesiyi belirlerken dikkate 

alınan bir husustur. Çevre kirliliğinden sorumlu, insan refahını etkileyen ve tavuk çiftlikleri 

yüzünden şikâyet oluşturan gazlar arasında amonyak; hidrojen sülfür ve metan tiyolleri gibi 

uçucu kükürt bileşikleri bulunur (Naseem ve King 2018). Araştırmalar, atık içeriğinin nem 

içeriğinde ve mikrobiyal populasyonlarında bir azalmanın organik artık kokusunu 

azaltabileceğini düşündürmektedir (Brinton 1998; Mayrhofer ve ark., 2006). 

Domuz gübresi biyo dönüşüm sistemi, gübre nemini ve Escherichia coli endeksini 

sırasıyla %80 ve %92 oranında azalttığı ve sonuç olarak domuz gübresi koku endeksini ev 

sineği larvalarını kullanarak %94 oranında azalttığı bildirilmiştir (Wang ve ark., 2013). 

Ayrıca, kara asker sineği (BSF) larvaları tarafından işlenen hayvan gübresi, tüm uçucu 

organik bileşiklerin emisyonunda %87'den fazla oranda azalma göstermiştir (Beskin ve ark., 

2018). 

2.2. Sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması 

İklim değişikliği olgusunun temel nedeni, karbondioksit, nitrik oksit, metan ve florlu 

gazlar dahil olmak üzere sera gazlarının emisyonudur (EPA 2016; Schlesinger 2017). En çok 

yayılan sera gazı, toplam küresel emisyonun %82'sine karşılık gelen karbondioksittir ve bunu 

%16'sını metan oluşturmakta ve daha az düzeyde nitrik oksit izlemektedir (EPA2016; Ritche 

ve Roser 2019). Atıkların arıtılması için böceklerin kullanılması, toplam atık miktarını 

azaltarak atık kaynağından organik azot ve fosfor yüzdesini azaltır (Newton ve ark., 2005). 
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Atık kaynağından gelen organik azot ve fosfor, azot dioksit formunda sera gazı olarak çevreye 

salınabilir (Newton ve ark., 2005; Chadwick ve ark., 2011; Lalander ve ark., 2013). Organik 

azot atık kaynağından böcek proteinine dönüştürerek sera gazı emisyonlarını azaltmak için 

böcekleri kullanarak atıkları arıtma çok cazip görünmektedir (Newton ve ark., 2005). 

Örneğin, ev sinek larvaları (Musca domestica) domuz gübresinin toplam azot içeriğini %76 

oranında azalttığı ve metreküp başına 120kg larvaya ham protein (HP=%56,9) ve ham yağ 

(HY=%23,8) dönüştürdüğü bir biyolojik dönüşüm sisteminde, bu azot atmosfere amonyak ve 

N2O olarak salınması yerine protein ve yağ bakımından zengin hayvan besin kaynağına 

dönüştürülebilir (Leytem ve ark., 2011; Wang ve ark., 2013; Philippe ve Nicks 2015). 

Hayvanların esansiyel amino asit gereksinimi kavramı temelinde rasyonlar formüle 

ederek üretim verimliliğini artırmak için modern hayvancılıkta hayvanlarının rasyonları 

sürekli olarak geliştirilmektedir (Emmert ve Baker 1997; Boisen ve ark., 2000; Mahmood ve 

ark., 2017). Böcek türlerinin protein kaynağı olarak rasyonlara dahil edilmesi, mısır-soya 

ağırlıklı rasyonla beslenenlere kıyasla domuz rasyonlarının HP ve amino asit 

sindirilebilirliğinde önemli gelişmeler göstermiştir (Jin ve ark., 2016). 

2.3. Su kaynaklarının kullanımı 

Su, protein kaynakları üretmek için sınırlayıcı bir faktör olabilir. Hayvan rasyonlarında 

bulunan farklı yem bileşenlerinin su kullanımı (L/kg ürün) karşılaştırıldığında; buğday, soya 

fasulyesi ve sorgum kilogram başına düşen su kullanım ortalaması sırasıyla 24.5, 21 ve 9 L'dir 

(Chapagain ve Hoekstra 2008; Schlink ve ark., 2010). Bazı böcekler kuraklık koşullarına 

adapte edilebildiği ve su tüketimi düşük olduğu için, böceklerin yetiştirilmesi diğer yem 

kaynaklarından daha az su gerektirir; ayrıca böcekler ekstra ihtiyaç olmadan substrat 

kaynağından su ve besinlerle de temin edilebilir (Lalander ve ark., 2019). Örneğin, bir 

solucanının ortalama su kirliliği 0.003 m3/ton iken, etlik piliç, domuz ve danalarda ise 

sırasıyla 25.6, 521.0 ve 630.6 m3 / ton'dur (Miglietta ve ark., 2015). 

3. BÖCEKLERİN BESİN BİLEŞİMİ VE HAYVAN BESLENMESİ İÇİN

ÖZELLİKLERİ 

3.1. Böceklerin Besin Madde İçeriği 

Araştırmacılara göre böceklerin protein içerikleri kuru maddede ortalama olarak %44-

77’dir (Rumpold ve Schlüter 2013), (Çizelge 1). Tür bazında ise güve ve kelebek tırtılları 

kuru maddede %60’dan fazla protein içermektedir (Agbidye ve ark., 2009). Böceklerin yağ 
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içeriği %10-30 arasında değişmektedir; larva, pupa dönemlerinde yağ oranı ergin dönemden 

daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Termit ve tırtıllar en fazla yağ oranına sahip böceklerdir 

(DeFoliart 1992), tırtılların kuru maddedeki yağ oranı ortalama %77 olarak bildirilmiştir 

(Rumpold ve Schlüter 2013). Yenilebilir böceklerde doymuş yağ asitlerinin doymamış yağ 

asitlerine oranı 0.40-0.65 arasında olduğu bildirilmiştir (DeFoliart 1992). Böcek vücudundaki 

selüloz fraksiyonu, böcek türüne, diyete veya yaşam evresine bağlı olarak kuru madde 

(KM)'nin %27'sini temsil edebilir (Ghosh ve ark., 2017).  

Böcekler yüksek protein, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu içerikleri nedeniyle kanatlı yemlerinde 

soya küspesi ve balık ununa alternatif olarak düşünülmektedir (Finke ve ark 1985; Anand ve 

ark 2008).  Kara asker sineği (BSF) larvaları ve kara sinek larvaları, cırcır böcekleri ve yemek 

solucanları gibi böceklerin kurumuş vücutlarında %10'a kadar kül bulunur. Kalsiyum ve 

fosfor, yem formülasyonu sırasında dikkate alınması gereken önemli bileşenlerdir. Sarı un 

solucanları düşük kalsiyum konsantrasyonlarına (%0.44) sahipken, BSF larvalarının 

KM'lerinde %6,6'ya kadar kalsiyum vardır (Kim ve ark., 2012; Spranghers ve ark., 2017). 

Ayrıca, yumurtacı tavuklarda yapılan bir çalışmada kontrol ve toplam soya fasulyesinin 

%23,5'i yerine BSF larva ilavesi yapılmış eşit kalsiyum konsantrasyonları ile formüle edilmiş 

rasyonlara rağmen, BSF larva küspesinin dahil edildiği grupta, kontrol diyetine kıyasla BSF 

larvasının, bulunduğu grupta kan kalsiyum konsantrasyonunu arttırdığını bildirmişlerdir 

(Marono ve ark., 2017). Bu, kalsiyumun verildiği formun kullanılabilirliğini 

etkileyebileceğini gösterir. BSF larvaları gibi bazı böcek türlerinde kalsiyum 

konsantrasyonları %0.12-6.6 arasında değişebilirken, yemek kurdu (% 0.017-1) ve cırcır 

böceği (% 0.17-0.915) gibi diğer türler kalsiyum konsantrasyonlarında daha sabittir ve gıda 

amaçlı üretilen hayvanların çoğunun kalsiyum gereksinimlerini karşılamayabilir (Zwart ve 

Rulkens 1979; Klasing ve ark., 2000). Bununla birlikte, yüksek kalsiyum rasyonları ile BSF 

larvaları en az 24 saat beslenerek, kalsiyum konsantrasyonları KM’de %0.17-1.05 arasında 

artırılabilir (Anderson 2000). Spranghers ve ark., (2017), BSF larvalarının kalsiyum 

konsantrasyonunun, yetiştirme substratlarına göre modifiye edilebildiğini, fosfor 

konsantrasyonlarının ise sadece KM’de %0.41-0.48 arasında değiştiğini gözlemlemişlerdir. 

Benzer şekilde, diğer böceklerin fosfor konsantrasyonu da düşüktür, sarı yemek kurdu için 

%0,71-0.8 KM ve dev Afrika cırcır böceği için KM’de %1.08-1.09 'dir (Adeyeye ve 

Awokunmi 2010; Kim ve ark.,2012; Spranghers ve ark., 2017). Genel olarak, böceklerin 

kalsiyum:fosfor oranı  1.2:1 ve 4:1 arasında değişirken, tahıllar 1:4 ters bir orana sahip 

olabilir. 
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Protein kalitesi bakımından böcek proteinleri, un kurdu larvaları hariç arjinin ve 

sisteince soya küspesinden daha düşük, metionin ve tirozin bakımından ise daha zengindir. 

Özellikle sarı un kurdu larvalarının proteinleri esansiyel amino asitler bakımından oldukça 

zengindir (Özcan 2014).  

Çizelge 1. Bazı böceklerin besin madde kompozisyonu, KM’de (Rumpold ve Schlüter, 2013) 

İpekböceği, 

pupa 

Güve kelebeği, 

larva 

Cırcır böceği, 

ergin 

Çekirge, 

ergin 

HP, % 48.70-58.00 20.20-74.35 64.38-70.75 44.30 

HY, % 30.10-35.00 5.25-14.30 18.55-22.80 46.20 

HS, % 2.00 1.80-9.40 - 4.90 

AÖM, % 1.00 2.36-66.60 2.60 - 

HK, % 4.00-8.60 1.50-11.51 3.57-5.10 2.60 

ME, kcal/kg 5554 3592 4555 - 

Ca, mg/100 g 158.00 7.00-37.20 132.14-210.00 24.50 

P, mg/100 g 474.00 45.90-1.090.00 780.00-957.79 - 

HP:ham protein, HY:ham yağ, HS:ham selüloz, AÖM:azotsuz öz madde, HK:ham kül, 

ME:metabolik enerji, Ca:kalsiyum, P:fosfor. 

Böceklerin çoğu, yüksek oranda ham enerji (4.9-226 MJ/kg KM), mineraller (%27 

KM'ye kadar) ve ham selüloz (HS: %8–27 KM'ye kadar) içerir (Khusro ve ark., 2012; 

Kouˇrimská ve Adámková, 2016; de Castro ve ark., 2018). Çeşitli böcek gövdelerinin besin 

bileşimi, böcek türlerine, yetiştirme substratlarına, böceğin gelişim aşamasına (larva, prepupa, 

pupa, ergin) ve Çizelge 2'de gösterilen işleme yöntemine (örneğin: bütün, kurutulmuş, yağsız) 

bağlıdır. Burada, böcek gövdesindeki yağ yüzdesinin, daha önce Ghosh ve ark., (2017) 

tarafından da ifade edildiğine göre protein yüzdesinden daha değişken olduğu bildirilmiştir. 

Örneğin, yetişkin bir cırcır böceği (Gryllus bimaculatus) sadece %11,9 ham yağ içerirken, 2 

gün boyunca kurutulmuş bir ev sineği (Musca domestica) ovumunun larvalarında %20,8 ve 

dondurularak kurutulmuş kara asker sineği (BSF) prepupasında %38'den fazla ham yağ içerir. 

BSF larvaları, yemek kurtları, balmumu kurtları ve yetişkin kurtlar gibi bazı böcekler, yüksek 

yağ içeriğine sahip oldukları için büyük bir enerji kaynağıdır (Finke 2002; Khusro ve ark., 

2012; Spranghers ve ark.,2017). Yağ, rasyondaki enerji seviyesinin %50'sinden fazlasına 
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katkıda bulunurken, böceklerin karbonhidrat konsantrasyonları yağ içeriğine kıyasla daha 

düşüktür (maksimum %16KM), (Arrese ve Soulages 2010; Yhoung-Aaree 2010). Phormia 

regina larvaları vücut yağında %21,8 ve olgun larva aşamasında %52,5 ham yağ içerir, bu da 

larvaların erken evrelerinde bile önemli bir ham yağ içeriğine sahip olduğunu bildirmişlerdir 

(Wimer ve Lumb 1967). Sucul yenilebilir böcek (Lycodrias maculatus), ipek kurtları, yemek 

kurtları, yağsız BSF gibi diğer böceklerle karşılaştırıldığında KM’de %5,16 ham yağ, ihmal 

edilebilir bir karbonhidrat yüzdesi (%0.06) ve sonuç olarak çok düşük bir ham enerji (2.34 

MJ/kg KM) içerir. Sucul yenilebilir böcekleri (Lycodrias maculatus), ipek kurtları, yemek 

kurtları, yağsız BSF’nin sırasıyla ham enerji içeriği 2.8 MJ / kg, 15.9 MJ / kg, 21.8 MJ / kg ve 

27.7 MJ/kg’dır (Shantibala ve ark., 2014).  

Kitin, böcek ham selüloz kompozisyonunda yüksek oranda bulunan bir bileşenidir, 

KM kompozisyonunun %9'una kadar ulaşabilir ve yem tüketimi, vücut ağırlığı, besin 

sindirilebilirliği ve böcek performansını olumsuz etkileyebilir (Finke 2007; Cutrignelli ve 

ark.,2018). Bununla birlikte kitin, endüstriyel kullanımları olduğu için çıkarılır ve işlenirse 

değerli bir ürün olabilir (Caligiani ve ark., 2018; Cutrignelli ve ark., 2018).  

Çizelge 2. Hayvan yemi kaynağı olarak araştırılan hedef böcek türlerinin ana bileşimi. 

Böcek  türü 
Besin 

maddesi 
% KM Dönem 

İşleme 

metodu 
Kaynak 

Un kurdu 

(Tenebrio molitor) 
HP 53,2 Larva Dondurulmuş 

Ghosh ve 

ark., 2017

HS 6,3 

HY 34,5 

HK 4 

Cırcır böceği 

(Gryllus bimaculatus) 
HP 58,3 Erişkin Dondurulmuş 

Ghosh ve 

ark., 2017

HS 9,5 

HY 11,9 

HK 9,7 

Kara asker sineği  

(Hermetia illucens) 
HP 42,2 Prepupa Dondurulmuş 

Sprangher 

ve ark., 

2017

Kitin 5,6 

HY 21,8 

HK 10 

Kara asker sineği  

(Hermetia illucens) 
HP 43,1 Prepupa Dondurulmuş 

Sprangher

svve ark., 

2017

Kitin 6,7 
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4. BÖCEK KAYNAKLARININ KANATLI BESLEMEDE KULLANIMI

Bir hayvanın yemden yararlanma oranı (YYO); hayvan türleri, cins, cinsiyet, yaş, 

sağlık durumu, yetiştirme yöntemi, yem kalitesi ve yönetimi gibi iç ve dış faktörlere göre 

değişir (Patience ve ark., 2015; Halloran ve ark., 2016). Böcekler ektoterm hayvanlar 

olduğundan, türlere ve diyete bağlı olarak endoterm memeliler veya kuşlar ile 

karşılaştırıldığında üstün yemden yararlanma oranı gösterirler (Oonincx ve ark., 2015). 

Örneğin, birçok böcek sabit bir vücut sıcaklığını korumak için enerji harcamazken, ısı-enerji 

kaybı en aza indirilir ve alınan besinler çok etkili bir şekilde vücut proteinine dönüştürülebilir 

(Huis ve Tomberlin 2017). Örneğin, sığırlarının YYO'su ortalama 4-10 arasında değişebilir, 

büyüyen domuzlar için YYO genellikle 2-3 arasındadır ve ticari etçi kuşları için hedef 

YYO'ları ortalama 1.3-1.7'dir (Beaulieu ve ark., 2009; Patience ve ark., 2015). 1 kg yenilebilir 

cırcır böceği üretimi' nin 2.1 kg yem, 1 kg yenilebilir tavuk üretmek için ortalama 4.5 kg yem, 

domuz eti 1 kg yenilebilir domuz eti üretmek için 9 kg yem ve sığır eti üretmek için 25 kg 

yem gerektirdiği bildirilmiştir. (Smil 2002). Et üretiminin yüksek talepleri ve buna bağlı 

olarak yem üretim maliyetleri üzerindeki yüksek kısıtlamaları nedeniyle, YYO gelişimine 

olan ilgi genetik şirketleri daha yüksek verimli hayvan üretimine zorlamaktadır (Rauw ve 

ark., 1998; Hill 2016). Çoğu durumda, böcek genetiği diğer türlerin genetiği kadar mutasyona 

uğramamıştır ve bu nedenle, gelecekte böcekler için daha da verimli YYO beklentisi olması 

nedeniyle, önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir. 

Kanatlı rasyonlarında balık unu yerine un kurdu kullanılan rasyonların kalite ve içerik 

bakımından iyileşme meydana geldiği ve tavukların yumurta oranlarında %2-4 oranında artış 
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medana geldiği rapor edilmiştir. Un kurdu’nun %30 oranında ilave edildiği rasyonlarla 

beslenen etlik piliçlerin canlı ağırlık artışında istatistiksel bir olmazken (P>0.05), yemden 

yararlanma oranında artış tespit edildiği bildirilmiştir (Wang ve ark., 1996). Un Kurdu, 

yapısında bulunan protein miktarı açısından rasyonlarda soya küspesi yerine ikame 

edilebilecek bir üründür ancak metiyonin içeriği kanatlı hayvanlar için yeterli düzeyde 

değildir (Ramos-Elorduy ve ark., 2002). Yem tüketimi, ağırlık kazancı ve yemden yararlanma 

oranına (YYO) olumsuz bir etkiye neden olmaksızın kurutulmuş un kurdu’nun etlik piliç 

rasyonlarında %7.5 (Biasato ve ark., 2016) ve %10 (Ramos-Elorduy ve ark., 2002) oranlarına 

kadar büyüme üzerinde olumsuz etkisi olmaksızın kanatlı rasyonları temel besin madde 

bileşeni olarak %25 kadar un kurdu kullanılabileceği bildirilmiştir (Schiavone ve ark., 2014). 

Standart bir yumurtacı tavuk rasyonları yaklaşık 11.4 MJ/kg enerji ve standart bir 

broyler rasyonu yaklaşık 13-14 MJ/kg enerji içermesi gerekir. Bir rasyonunun yem içerik 

gereksinimlerini değerlendirirken, sadece bir bileşenin ham enerji'sini değil, aynı zamanda bu 

enerjinin ne kadarının hayvan tarafından sindirilebilir enerji, görünür metabolize edilebilir 

enerji (AME) şeklinde kullanılacağının ve net enerjisinin de değerlendirilmesi gerekir. 

Kanatlı hayvanların rasyonlarına ilave edilen böceklerinin metabolize edilebilen enerji 

değerleri hakkında sınırlı bilgi mevcuttur. Örneğin, Schiavone ve ark., (2017), tam yağlı (16.3 

MJ/kg DM) ve kısmen yağsız (11.6 MJ/kg DM) BSF larvalarının yanı sıra tam yağlı yemek 

kurtları 17.4 MJ/kg KM için piliçlerde AME değerlerini belirlendiği bildirilmiştir.  

BSF, kanatlı yemlerinde protein kaynağı olarak kullanımları muhtemelen en çok 

çalışılan ve ilk çalışmanın yapıldığı böcek türüdür (Hale 1973). BSF, insanla teması olmayan 

ve patojen vektörü tür olarak kabul edilmezler. Oluokun (2000), yaptığı çalışmada broyler 

üretiminde BSF larvası ununu SFK ve BU ile karşılaştırılmış, bazı yönlerden SFK'den daha 

iyi olduğu bildirilmiştir. BSF unu rasyonunun, canlı ağırlığı artışı (CAA), yem tüketimi (YT) 

ve yemden yararlanma oranı (YYO) üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadan broyler 

rasyonlarında BU ve SFK'nin yerine ikame edilebileceğini ifade etmişlerdir. Kurutulmuş BSF 

larvalarının SFK yerine ikame edilmesi, geliştirilmiş bir YYO’na sahipken, kontrol grubuna 

kıyasla benzer bir CAA’na ancak daha düşük bir yem tüketimine sebeb olduğu ifade 

edilmiştir (Makkar ve ark., 2014). Son zamanlarda Maurer ve ark., (2016)’da yapmış 

oldukları çalışmada küçük yumurta oranının yumurtlayan tavuklara kısmen yağsız kurutulmuş 

BSF larvaları içermiştir. Deneme grubu rasyonları, kontrol grubu rasyonunda kullanılan soya 

fasulyesi küspesinin sırasıyla %50 veya %100'ünün yerini alan %12 ve %24 oranında BSF 

larva unu katıldı. Deneme sonunda yumurta ağırlığı ve yem verimliliği, yumurta sarısı ve 
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kabuk ağırlıkları açısından yem grupları arasında anlamlı bir fark bulunmazken; %24lik 

grubun daha düşük albümin ağırlığına sahip olduğu bildirilmiştir. Cullere ve ark., (2016), etlik 

bıldırcınlarda yaptığı çalışmada kontrol grubu ve deneme grupları %10 yağsız BSF larva unu 

(ikame edilmiş %28.4 soya yağı ve% 16.1 SFK) ve %15 yağsız BSF larva unu (ikame 

edilmiş% 100 soya yağı ve% 24.8 SFK) oluşturulmuştur. Bıldırcınların kontrol ve deneme 

gruplarında benzer CAA, YT, YYO ve mortalite oranını gözlendiği bildirilmiştir. Yumurtacı 

tavuk (24-45 haftalık) rasyonlarına soya fasulyesi küspesi yerine %17 BSF larva unu ilave 

edilmesi; yem tüketimi, canlı ağırlık ve HP sindirilebilirliğini azaltırken, yağ 

sindirilebilirliğini etkilemediğini bildirmişlerdir (Marono ve ark., 2017; Cutrignelli ve ark., 

2018). Rasyonda HP'nin %55.5'ini temsil eden BSF larvalarının %15’i, broylerlerde hiçbir 

performans parametresini (yem tüketimi, yemden yararlanma oranı veya canlı ağırlık kazancı) 

etkilemediğini bildirmişlerdir (Onsongo ve ark.,2018).  

Ev sineği (Musca domestica) kurtçukları ve pupaları, etlik piliç yemindeki BU'nun 

yerini %7 oranında alabilir (Inaoka ve ark., 1999). Rasyona %10'dan daha fazla katılması, 

tavuklar için daha az çekici olabileceği, yemin daha koyu renginden dolayı YT ve besi 

performansını düşürebileceği bildirilmiştir (Atteh ve Ologbenla 1993; Bamgbose 1999). 

Ancak Hwangbo ve ark., (2009), %10-15 ev sineği larvaları ile piliç yemi desteklediğinde 

artan performans ve karkas kalitesinde iyileşme olduğu rapor edilmiştir. Okah ve Onwujiariri 

(2012), kontrol grubunun BU yerine ev sineği kurtçuklarının rasyona %20-30'unu 

besleyenlerden daha düşük canlı ağırlık elde edildiğini bildirmişlerdir. 

Ramos-Elorduy ve ark., (2002), kontrol grubunda SFK’nın (%55 HP) yerine deneme 

gruplarında %31, 26 ve 20'sine düşürmüş ve yerine sırasıyla %0, 5 ve %10 kurutulmuş sarı 

yemek kurdu unu katılmıştır. 15 gün sonraki performans sonuçları, ikameler ile kontrol grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmadığı bildirilmiştir. 

Loh ve ark., (2009), piliç rasyonlarında SFK ve BU'nu kısmen solucan unu ile 

değiştirmiştir (%0, 5, 10, 15 ve 20). %10 (sırasıyla 2089 g ve 1.99) ve %15 (sırasıyla 2087 g 

ve 1.94) solucan gruplarının CAA ve YYO'su, kontrol grubundan (1928 g ve 2.08) daha iyi 

olduğu ancak YT’nin etkilenmediği bildirilmiştir. Hassan ve ark., (2009) ve Muftau ve 

Olorede (2009), BU’nun çekirge unu (%0, 50 ve 100) ile değiştirilmesinin karkas özellikleri 

ve broyler tavuk üretiminin ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Çekirge oranı 

arttıkça, broylerlerin CAA’ı önemli ölçüde arttığını bildirmiştir. 
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5. SONUÇ

Dünya nüfusunun sürekli artması ve hayvansal ürünlere olan talebin artmasıyla, böcek 

kaynaklı ürünler, hayvan beslenmesinin besin ve çevresel sorunların üstesinden gelmesi için 

büyük bir potansiyel olarak düşünülmektedir. Bu konudaki araştırma ilgisindeki artış 

gözönünde bulundurulduğunda böceklerin iyi bir alternatif besin maddesi olabileceğini 

doğrulamaktadır. Mevcut bilimsel literatürler, böcek türevi ürün sindirilebilirliğinin böcek 

türleri, bu türlerin dahil edilme seviyeleri ve işlem görme şekillerinden (kurutma, yağdan 

arındırma) etkilendiğini göstermektedir. Genel olarak, yapılan çalışmaların birçoğunda 

yüksek sindirilebilirlik değerleri kaydedilmiştir. Bazen, kitinin varlığı besinlerin 

sindirilebilirliğinde bir azalmaya yol açabileceği rapor edilmiştir. Aynı hususlar hayvan 

performansı için de geçerlidir. Gerçekleştirilen duyusal analizler, özellikle eğitimsiz 

panelistler söz konusu olduğunda, geleneksel besin kaynakları kullanılarak elde edilen ürüne 

karşı hiç veya çok az farklılık bildirmemektedir. Yağ/yağlar veya kitin gibi diğer böcek 

kaynaklı ürünler, sadece besin kaynağı olarak değil, aynı zamanda hayvan mikrobiyotasının 

bir immunomodülatör olarak büyük bir potansiyel göstermiştir, böylece yeni kullanımlara ve 

olasılıklara yol açmaktadır. 

Avrupa ülkelerindeki mevzuatlar 7 böcek türünün besin maddesi olarak kullanılmasına 

izin vermektedir. Ancak sadece su ürünleri yetiştiriciliğinde hayvan yemleri için sıklıkla 

kullanılmasına rağmen, domuz ve kümes hayvanları için kullanımları hala 

tartışılmaktadır. Karar verme sürecini desteklemek ve domuz ve kümes hayvanı yemleri için 

onay almak amacıyla mevcut kullanımlarının arttırılabilmesi için yeni çalışmalar yapılamalı, 

faydalı bulgular elde edebilmek için gelecekte daha çok araştırma yapılamsına ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

İnterferonlar canlıda antiviral, antiproliferatif ve immunomodülatör etkiler gösterirler. 

Recombinant feline interferon omega veteriner hekimlikte kediler için kullanımı onaylanan 

rekombinant antiviral ticari bir üründür. Ürünün köpeklerde de kullanımı ruhsatlanmıştır. 

Recombinant feline interferon omega pet hekimliğinde birçok viral enfeksiyonda 

kullanılmakla birlikte, ürün hakkında detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Bu derlemede ürünün 

etki mekanizması, toksisitesi, kullanıldığı hayvanlar, kullanıldığı hastalıklar ve hastalıklardaki 

klinik başarısı ile ilgili detaylı bilgiler verilemeye çalışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: İnterferon, kedi, köpek 

ABSTRACT 

Interferons show antiviral, antiproliferative and immunomodulatory effects in the host. 

Recombinant feline interferon omega is a recombinant antiviral commercial product approved 

for use in veterinary medicine. The product is also licensed for use in dogs. Although 

recombinant feline interferon omega is used in many viral infections in the pet, there is no 

detailed information about the product. In this review, detailed information about the 

mechanism of action of the product, its toxicity, the animals used, the clinical success in the 

diseases was tried to be mentioned.  

Keywords: Interferon, dog, cat. 

1. GİRİŞ

İnterferonlar özelliklerine göre tip 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Canlıda 

viral ve bakteriyal enfeksiyonda antiviral, antiproliferatif ve immunomodülatör etkiler 

gösterirler. Tip 1 interferon ailesi, nükleotid ve amino asit dizisine göre farklı alt tiplere ayrılır 

ve Yunan  harflerine göre α, β, δ, ε, κ, τ ve ω olarak tanımlanır. İnterferon omega (ω)’nın 

varlığı tanımlanmıştır, ancak geçen zaman içinde fizyolojik fonksiyonu hakkında detaylı 

bilgilere ulaşılamamaktadır. Beşeri hekimlikte tedavi amaçlı kullanılmamakla birlikte, 

veteriner hekimlikte satışa sunulan ticari ürünü canine parvovirus, feline leukemia virüs ve 

feline immunodeficiency virus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır (Leaman ve ark 

2006, Li ve ark 2018, Yazar 2019) ve çalışmalarda ciddi yan etkiler bildirilmemiştir 

(Hartmann ve ark 2015). Ticari olarak üretilen Recombinant feline interferon omega (RFİO), 
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veteriner hekimlikte antiviral amaçlı uygulanan ve ruhsatlanan tek antiviral rekombinant 

üründür. Ürünün antiviral etki mekanizması net olarak detaylı bir şekilde tanımlanamamıştır. 

Ürün kediler için üretilmekle birlikte köpeklerde de kullanımı ruhsatlandırılmıştır (Dal Pozzo 

ve Thiry 2014). İlacın dozaj rejimi üretici firma tarafından köpeklerde parvovirus 

enfeksiyonları için 2.5 MU/kg (IV, SID) dozda 3 gün ve kedilere feline leukemia virus ile 

feline immunodeficiency virus enfeksiyonları için 0, 14 ve 60 günlerde 1 MU/kg (SC, SID) 5 

gün şeklinde önerilmiştir (Yazar 2018).  

Rekombinant feline interferonun toksisitesi ile ratlarda yapılan deneysel araştırmada, 

ratlara damar içi yolla 0, 5, 15 ve 50 MU/kg dozunda 21 gün uygulandığında, bütün dozlarda 

klinik gözlem, oftalmoskopi, canlı ağırlık artışı, gıda ve su tüketimi, hematoloji, biyokimyasal 

parametreler, organ ağırlıkları ve patolojik incelemelerde belirgin farklar olmadığı ifade 

edilmiştir. Rekombinant feline interferonun kedilerde önerilen dozun çok daha üstünde ve 

bütün dozlarda ratlarda güvenli olabileceği ifade edilmiştir (Jonker ve Penninks 1992). Ancak 

hayvan tür farklılığının veteriner hekimlikte toksisite çalışmalarında önemli olduğu, bütün 

türlerde olduğu gibi benzer sonuçlar vermeyeceği unutulmamalıdır. Antibiyotikler gibi çok 

genel kullanımı olan ilaç grubunda türler arasında ölümlere kadar gidebilen yan etki 

farklılıkları bilinmektedir (Yazar 2019).   

2. KEDİLERDE KULLANIMI

RFİO üretiliş amacı öncelikli olarak kedilerde feline leukemia virus ile feline 

immunodeficiency virus enfeksiyonlarının tedavisi olduğu için bu konuda daha fazla 

araştırma yapılmıştır. Klinik olarak feline leukemia virus ve/veya feline immunodeficiency 

virus ile doğal enfekte kedilerde yapılan araştırmalarda, RFİO uygulamasının klinik 

iyileşmeler sağladığı ve mortalite oranında düşüşe neden olduğu ifade edilmiştir (de Mari ve 

ark 2004, Gingerich 2008, Domenech ve ark 2011, Gil ve ark 2013). Feline 

immunodeficiency virus replikasyonunun in vitro şartlarda RFİO ile engellenebildiği ifade 

edilmiştir. Ancak feline immunodeficiency virus ile enfekte olmuş kedilere RFİO ilgili 

yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir ve çift körlü yeterince-doğal enfekte 

kedilerde çalışmalar yapılması önerilmektedir (Hartmann 2015). Feline immunodeficiency 

virus tedavisinde deri altı olarak RFİO’nın kullanımı onaylanmasına rağmen, bu ürünün oral 

kullanımı sonrası klinik etkileri ile ilgili bilgi bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu etkilerini 

belirlemek için yapılan araştırmada feline immunodeficiency virus ile enfek kedilere oral 

yolla 90 gün RFİO uygulaması sonrasında elde edilen klinik iyileşme skorları, deri altı 

uygulama yapılan kedilerin klinik skorları ile karşılaştırıldığında benzer olduğu ifade 

edilmiştir. Araştırma sonucunda oral uygulamanın bu enfeksiyonun tedavisinde bir tedavi 

seçeneği olabileceği belirlenmiştir (Gil ve ark 2014). Feline leukaemia virüsun  in vitro 

şartlarda RFİO tarafından replikasyonunun engellendiği belirlenmiştir (Hartmann 2015). 

Kedilerde feline leukaemia virus ve/veya feline immunodeficiency virus tedavisinde RFİO 

uygulamasının olumlu klinik etkilere neden olduğu ve hastalarda hayatta kalma süresinin 

uzadığı ifade edilmiştir (Dal Pozzo ve Thiry 2014).  

Feline coronavirus kedilerde enterik form yanında feline infectious peritonitis hastalığı 

etkenidir ve ölümlere neden olabilmektedir. Kedilerde etkili bir tedavi şekli olmamakla 

birlikte pentoksifilinle birlikte RFİO kullanımının kısmen etkili olabileceği bildirilmesine 

(Little ve ark 2015) rağmen, feline infectious peritonitis gözlenen kedilere RFİO 

uygulamasının hayatta kalma oranına değiştirmediğini bildiren araştırmada bulunmaktadır 

(Ritz ve ark 2007). 

Feline panleukopenia virüs etkenin neden olduğu enfeksiyonda temel tedavi sıvı-

elektrolit destek, antibiyotik uygulamaları ve aşılı kedilerden alınan kan naklidir. Tedaviye 
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destek amaçlı RFİO uygulamalarının olumlu sonuçları ifade edilse de ölüm oranının ciddi 

boyutlarda kalabildiği ifade edilmiştir (Westman ve ark 2019).    

Virulent systemic feline calicivirus özellikle barınaklarda yaşayan kedilerde 

gözlenmektedir. Hastalıkta ateş, solunum güçlüğü, ülseratif dermatit, allopesia, konjuktivit ve 

ani ölümler gözlenir. Tedavide sıvı-elektrolit destek, analjezik ve antibiyotik uygulamaları 

yanında RFİO kullanılabilir (Westman ve ark 2019). Calcivirus pozitif ve kronik gigivitis-

stomatitisli kedilerde kortikositeroid uygulaması ile birlikte deri altı yolla RFİO 

uygulamasının etkinliğinin incelendiği çalışmada, feline calcivirus proliferasyonunu 

engelleyerek stomatitis tedavisinde etkili olabileceği (Matsumoto ve ark 2018), calcivirus 

pozitif stomatitisli kedilerde tedaviye destek amaçlı oramukozal RFİO uygulamasının klinik 

lezyonların iyileşmesini hızlandırdığı (Hennet ve ark 2011) ve calcivirus pozitif, tip II 

diyebetli ve feline chronic gingivostomatitis syndrom gösteren kedilerde diyabet tedavisine 

ilave olarak oral yolla RFİO uygulaması sonrasında klinik iyileşmeler gözlendiği, 

kortikosteroid uygulaması yapılamayan feline chronic gingivostomatitis syndrom gösteren 

kedilerde alternatif ilaç olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir (Leal ve ark 2013).  Üst 

solunum sistemi enfeksiyonlu ve calcivirus pozitif kedilere destek tedavi amacı ile RFİO 

uygulaması sonrasında virüs yükünü azaltabileceği ifade edilmiştir (Ballin ve ark 2014). 

Feline herpes virus-1 ile enfekte fasial dermatitisli kedilerde antiviral ilaçlar yanında 

FRİO uygulanabileceği ifade edilmiştir (Waldman ve Werner 2018). Feline herpesvirus 

kedilerde viral rhinotraheitis, konjuktivitis ve korneal ülserlere neden olur. Calcivirus ve diğer 

patojenlerle birlikte bulunduğunda kedilerde feline upper respiratory tract syndrome 

hastalığına neden olur ve tedavisinde FRİO uygulanabileceği ifade edilmiştir (Horzinek ve 

ark 2013).  

Viral keratokonjuktivitisli kedilere damla şeklinde göze FRİO uygulamasının tedavide 

etkili olmadığı ifade edilmiştir (Slack ve ark 2013).  

Cowpox virüs ile enfekte kedilerde tedaviye destek amaçlı RFİO uygulamasının 

yapılabileceği belirlenmiştir (McInerney ve ark 2016, Breheny ve ark 2017). 

Kedilerde gözlenen viral üveitiste tedaviye destek olarak RFİO enjeksiyonunun 

hayvanlarda genel kondüsyonu düzelttiği, uveitis ve retinitisin resolüsyonunu hızlandırdığı 

ifade edilmiştir (Trbolova 2013).   

Feline parvovirus enfeksiyonuna karşı kedilerde RFİO uygulamasının pasif maternal 

bağışıklığı arttırabileceği ve kontamine ortama girmeden önce yavrulara uygulamasının 

faydalı olabileceği ifade edilmiştir (Paltrinieri ve ark 2007). 

Fibrosarkomlu kedilere enjeksiyon şeklinde RFİO uygulamasının kedilerde güvenilir, 

tolere edilebilir ve pratikte olabileceği, ancak plasebo-kontrollü araştırmalarla sonuçların 

geliştirilmesi ifade edilmiştir (Hampel ve ark 2007).  Ayrıca kedi meme karsinoma hücre 

hattına karşı antikanser etkinlik gösterdiği ifade edilmiştir (Penzo ve ark 2009). 

3. KÖPEKLERDE KULLANIMI

Interferonlar antiviral ve antitümor aktivitesi sayesinde immun fonksiyonu modüle 

ederler. Parvovirus ile enfekte köpeklere RFİO uygulamasının yapıldığı çalışmalarda enteritis, 

mortalite ve morbitite oranında azalmalar gözlendiği (Prittie 2004) ve parvoviruslu 

köpeklerde önemli terapötik etkiler gösterebileceği ifade edilmiştir (Kuwabara ve ark 2006). 

Yapılan araştırmada canine parvovirus ile enfekte köpeklerde RFİO uygulamasının hastalığın 

prognozunu iyileştirmede faydalı olabileceği (Uchino ve ark 2008) ve enfekte köpeklerde 

klinik iyileşme sağladığı ve ölüm oranını düşürdüğü belirlenmiştir (Martin ve ark 2002). 

Canine parvoviris-2 ile enfekte köpeklerde RFİO uygulamasının hastalığın klinik şiddetini ve 

ölüm oranını düşürebileceği ifade edilmiştir (Dal Pozzo ve Thiry 2014). Canine parvoviris-2 

ile enfekte köpeklerde akut hemorajik enterit ve myokardit gözlenir. Yapılan çalışmalarda 
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kusma ve enterite neden olan formu her yaştaki köpeklerde gözlenebilirken, myokardit formu 

genellikle üç aydan küçük yavrularda gözlenmektedir. Enteritin tedavisinde üç gün 

enjeksiyon şeklinde RFİO kullanımının faydalı etkiler gösterebileceği ifade edilmiştir (Nandi 

ve ark 2013). Canine parvoviris-2 ile köpeklerde yapılan deneysel enfeksiyonda RFİO 

etkinliği incelenmiştir. Deneysel enfekte köpeklerde ateş, ishal, iştahsızlık ve ishal gibi klinik 

belirtiler gözlendiği bildirilmiştir. Hastalanan köpeklere üç gün RFİO uygulaması sonrasında 

uygulanmayan gruba göre klinik belirtilerde iyileşmeler gözlendiği ve kullanımının faydalı 

etkileri olduğu bildirilmiştir (Ishiwata ve ark 1998). Deneysel olarak yapılan başka bir 

araştırmada parvovirus ile enfekte köpeklerde ölüm oranının düştüğü bildirilmiştir (Minagawa 

ve ark 1999).     

Canine atopic dermatitis gözlenen köpeklere RFİO kullanımının bazı olumlu klinik 

sonuçlara neden olduğu (Olivry ve ark 2010), bu köpeklere enjeksiyon şeklinde RFİO 

uygulamasının uzun süreli yapılabileceği (Carlotti ve ark 2009) ve aynı hastalığı olan 

köpeklere RFİO’nın oral yolla da uygulanabileceği ifade edilmesine (Litzlbauer ve ark 2009) 

rağmen, köpeklere uzun süreli uygulanmalarda güvenilirliği ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç 

bulunduğu bildirilmektedir (Saridomichelakis ve Olivry 2016).  

Köpeklerde gözlenen papillomatosis tedavisinde FRİO enjeksiyonun sonrasında yan 

etki gözlenmeksizin etkili olduğu gözlenmiştir (Fantini ve ark 2015). 

Yapılan in vitro araştırmalarda RFİO’nın bazı kanser hücrelerine etkili olabileceği 

(Tateyama ve ark 1995, Penzo ve ark 2009) ve kanserli hayvanlarda da kullanılabileceği ifade 

edilmiştir (Tateyama ve ark 1995).   

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

FRİO veteriner sahada kedilerde viral hastalıkların tedavisi için üretilip 

ruhsatlandırılan teknolojik bir üründür. Kedilerden sonra köpeklerde de olumlu sonuçlar 

alınması ile köpeklerde kullanıma girmiş ve üretici firma tarafından ruhsatlandırılmıştır. 

FRİO etki mekanizması tam olarak anlaşılamasa da her iki hayvan türünde özellikle viral 

hastalıklarda gösterdiği olumlu klinik etkiler değerlendirilerek klinikte kullanılabileceği 

anlaşılmaktadır. Üretici firmanın önerdiği uygulama yolu dışında oral olarak uzun süreli ve 

belirgin yan etkiler göstermeden kullanılabileceği de klinisyenlerce ifade edilmiştir.    
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ÖZET 

Hormonlar, iç salgı bezlerince salgılanıp kan dolaşımı ile taşınarak hedef organ veya sistemde 

etkilerini gösteren endojen maddeler olarak tanımlanırlar. İlerleyen zaman içinde hormonların 

merkezi sinir sisteminde nörotransmitter olarak etkileri tanımlanmaya başlanmıştır. Bu etkiler 

incelendiğinde çok farklı bilgilere ulaşılmıştır. Hipotalamustan salgılanan ve cinsiyet 

hormonu olarak tanımlanan oksitosinin annelik davranışlarının oluşmasında rol aldığı 

bilinmektedir. Oksitosinin merkezi sinir sisteminde nörotransmitter olarak etkinlikleri 

incelendiğinde, sosyal davranışlarda rol aldığı belirlenmiştir. Bu derlemede oksitosinin 

köpeklerde sosyal davranışlarında etkinliği hakkında bilgi verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Oksitosin, köpek, sosyal davranış. 

ABSTRACT 

Hormones are defined as endogenous substances which are secreted by internal glands and 

carried by blood circulation and showing their effects on the target organ or system. In the 

future, neurotransmitter effects of hormones in the central nervous system have started to be 

defined. When these effects were examined, very different information has been obtained. It 

is known that oxytocin secreted from the hypothalamus and defined as sex hormone plays a 

role in the formation of maternal behaviors. When their effectiveness as a neurotransmitter in 

the central nervous system is examined, it is determined that it plays a role in social behavior. 

In this review, information is given about the effectiveness of oxytocin in social behavior in 

dogs. 

Keywords: Oxytocin, dog, social behavior. 

1.GİRİŞ

Hormonlar sosyal etkileşimleri düzenlemede çok önemli işlevlere sahiptir. Bireylerde, 

bazı hormonlar sinir sistemini etkiler ve sosyal davranıştaki değişiklikleri modüle eder 

(Kikusui ve ark 2019).  

Cinsiyet hormonu olarak değerlendiren oksitosin (OXT) siklik yapıda bir 

nanopeptidtir (Kalyoncu ve ark 2017). Hipotalamustan salgılanarak arka hipofize gelen OXT 

buradan sistemik dolaşıma geçer. Canlıda meme bezi, uterus kası ve seminifer tübüller 

üzerine etki gösterir. Yapılan araştırmalarda daha çok dişi cinsiyet hormonu olarak 

değerlendirilen OXT’in, her iki cinsiyetin kan, beyin-omurilik sıvısı ve hipotalamus 

düzeylerinin benzer olduğu ifade edilmiştir. Erkeklerde lipido üzerine olumlu etkiler 
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gösterebileceği gözlenmiştir. Cinsiyet üzerine etkileri dışında, şeker metabolizması, kalp-

damar ve bağışıklık sistemi üzerine de etkileri olabileceği (Uzun ve Sulu 2002), ayrıca 

natriürezisi indüklediği ve arteriyel basıncı azalttığı ifade edilmektedir (Gutkowska ve ark 

2000). Sistemik etkileri dışında ise beyinde bir nörotransmitter olarak rol alır. Deneysel 

araştırmalarda merkezi sinir sistemine OXT uygulamasının besin alımını ile ağrı duyusunu 

azalttığı ve annelik davranışını oluşturabildiği bildirilmiştir. Koyunlara OXT uygulandığında 

ise diğer yavrulara saldırganlıkta artış gözlendiği ifade edilmiştir (Uzun ve Sulu 2002). 

Sezeryanla doğum yapan annelerin kan OXT düzeyinin normal doğum yapanlara göre daha 

düşük olduğu ve iki gün sonra OXT düzeyinde değişimler gözlenmeye başlandığı 

bildirilirken, normal doğum yapan annelerde OXT düzeyinin doğum sonrası ikinci günde pik 

düzeye ulaştığı belirlenmiştir (Annagür ve Annagür 2012). Ayrıca yapılan çalışmalarda 

OXT’nin oksidaditif stresi azaltarak testiküler torsiyonda gelişen doku hasarını azaltabileceği 

(Fırat ve ark 2018), diyabette gelişen kardiyomiyopatide kardiyomiyosit kalınlığı, TGF-β1 

immünoekspresyonu, TGF-β ile malondialdehit düzeylerini düşürerek faydalı etkilerinin 

olabileceği bildirilmektedir (Çavuşoğlu ve ark 2017).  

OXT’nin yüksek dozlarda kanser hücrelerinde antiproliferatif (Benavente ve ark 2016) 

ve hücre büyümesini baskılayıcı etkisinin olduğu (Sır ve ark 2015), negatif inotropik ve 

kronotropik etkiler gösterebileceği (Mukaddam-Daher ve ark 2001) ve epileptik tedavide 

alternatif seçenek olarak düşünülebileceği ifade edilmiştir (Çakır ve ark 2014). 

Beyinde OXT reseptörlerinin yaygın olarak bulunduğu (Sır ve ark 2015) ve insanlar 

ile hayvanlarda yapılan araştırmalarda sosyal ve duygusal davranışların düzenlemesinde rol 

alan önemli bir nörotransmitter madde olduğu gösterilmiştir (Kalyoncu ve ark 2017). Doğum 

sırasında salgılanan ve annelik davranışlarının oluşmasına neden olan OXT’in, otizm, 

şizofreni, duygu durum bozuklukları, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, bağımlılık, 

saldırganlık, intihar, ağrı, yeme bozuklukları, bağlanma, güven duygusu, empati, ilişki, kaygı, 

korku ve stres yanıtın düzenlenmesi gibi pek çok psikiyatrik ve sosyal davranışlarda rol 

alabileceği belirlenmiştir. Memelilerde beyin OXT düzeyi ile bağlanma kuramı arasında ilişki 

olduğu bildirilmiştir (Say ve Müjdeci 2016, Kalyoncu ve ark 2017, Balıkçı ve ark 2018, 

Kikusui ve ark 2019). OXT’in kalp üzerine olumlu etkilere neden olabileceği, yangıyı 

azaltabileceği, korku ve stresi azaltıp güven duygusunu artırarak sosyal davranışlar üzerine 

etkilerinin olabileceği belirlenmiştir (Powell ve ark 2019b). Babaların OXT düzeylerinin 

bebekle geçirdiği süreyle ilişkili olduğu (Ergin ve Özdilek 2014), OXT’in başkalarına karşı 

güven duygusunu artırdığı, OXT alan deneklerin şüphe düzeylerinin azaldığı ve karşı tarafın 

gerçek niyeti anlamada başarısız olabilecekleri ifade edilmiştir (Tosun ve ark 2019). Beyinde 

oksitosinerjik sinyalinizasyon hasarının birçok psikiyatrik hastalıkta rol alabileceği 

düşünülmektedir. Beyinde düşük OXT durumunun saldırganlık düzeyini artırabileceği 

belirlenmiştir (Kalyoncu ve ark 2017). İnsanlarda yapılan araştırmalarda dikkat 

eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan hastaların serum OXT düzeylerinin düşük olduğu 

belirlenmiş ve serum OXT düzeyinin dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunda gözlenen 

dürtüselliğin dikkatsizlik alt tipinin gelişimine katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir (Demirci 

ve ark 2016).  

OXT’in psikiyatrik ve sosyal davranışlarda etkinliği anlaşıldıktan sonra tedavi amaçlı 

kullanılabilirliği ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Araştırmalarda birbiri ile çelişen 

ve cinsiyete bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilen verilere ulaşılmakla birlikte otistik 

çocuklar ve majör depresif hastalarda kan OXT düzeyinin düşük olduğu, manik atakta 

depresif duruma göre yüksek olduğu ve otistiklerde oksitosin reseptör geninde polimorfizm 

bulunduğu belirlenmiştir. OXT uygulamasının göz temasını arttırabileceği, sosyal fobi, 

obsesif-kompulsif bozukluklar, stereotipik davranışlar, post travmatik stres bozukluklarını 

azaltabileceği ve şizofrenide olumlu etkilere neden olabileceği ifade edilmiştir (Say ve 

Müjdeci 2016).  
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2. KÖPEKLERDE DAVRANIŞ

Yunan mitolojisinde tedavi sürecinde köpek ve yılanların önemli role sahip oldukları 

ve şifa tanrısının hasta ve yaralıları uykularında köpek veya yılan görünümünde ziyaret 

ettiğine inanılmakta olduğu ifade edilmiştir (İncazlı ve ark 2016). Kurttan köpeğe 

evcilleştirme sürecinin anlaşılmasında oksitosin sisteminin önemli rol olabileceği 

belirlenmiştir (Persson ve ark 2017). OXT’in agresyon üzerindeki etkileri net olarak 

tanımlanamamakla (Herbeck ve Gulevich 2019) birlikte, köpeklerde gelişen agresyonda rol 

alabileceği (MacLean ve ark 2017b), köpek yavrularında anksiyeteyi azaltarak anneye ilgiyi 

artırdığı ve annelerde tehditlere karşı gelişen maternal agresyonda rol alabildiği bildirilmiştir 

(Lezama-Garcia ve ark 2019). Doğrudan destekleyici bilgiler bulunmamakla birlikte birçok 

faktör altında gelişen kanibalizm gösteren dişi köpeklerde, düşük düzeylerde OXT belirlenmiş 

(Kockaya ve ark 2018) ve dişi köpeklerde anormal anne davranışlarında OXT gibi 

hormonların düşük seviyede olmasının rol alabileceği bildirilmiştir (Lezama-Garcia ve ark 

2019).  

Köpeklerin insan davranışlarını veya yüz ifadelerini anlamada oldukça yetenekli 

oldukları (Kis ve ark 2017b) ve insanların duygusal veya fiziksel davranışlarına karşı hızlı 

tepkiler gösterebildikleri bilinmektedir. Birçok köpek sahibi de köpeklerine karşı güçlü 

duygusal bağlarla bağlandıklarını bildirmektedir. İnsan-köpek bağlanmasında veya 

etkileşiminde her iki tür için OXT düzeyinin önemli rolü olduğu bilinmesine (Petersson ve 

ark 2017, Thielke ve Udell 2017) rağmen, etkileşimde OXT’in karmaşık bir rol üstlendiği de 

bildirilmektedir (Kis ve ark 2017a). Köpeklerin insanlara karşı sosyal davranışlarında OXT 

sisteminden etkilendiği (Kis ve ark 2014) ve insan yüz ifadelerini anlamada rol alabileceği 

bildirilmiştir (Kis ve ark 2017b). Günümüzde beşeri hekimlikte insan ve hayvan 

etkileşiminden yararlanarak (hayvan destekli uygulamalar) insanlardaki birçok fiziksel ve 

mental hastalıklarda fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturulup sağlığın olumlu yönde 

geliştirilebileceği belirlenmiştir. Hayvan destekli uygulamalarda köpeklerden de 

faydalanıldığı bilinmektedir (Odendaal 2000, Nagasawa ve ark 2009, İncazlı ve ark 2016) 

Mekanizması tam olarak açıklanamamakla birlikte genel olarak köpeğe sahip olmanın 

sahiplerinin sağlığına olumu etkileri olduğu belirlenmiştir. İnsan sağlığında gözlenen olumlu 

etkilerin köpeklerle geçirilen zamanda yapılan fiziksel aktivite, gelişen kardiyovasküler 

fonksiyon ve azalan stresten kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Powell ve ark 2019b). İnsan-

köpek etkileşimi ile yapılan araştırmalarda etkileşimden önce ve sonra idrar OXT düzeyleri 

ölçüldüğünde fark olmadığı bildirilen araştırmalar olmasına (Marshall-Pescini ve ark 2019, 

Powel ve ark 2019a) rağmen, etkileşimden sonra hayvan sahipleri ve/veya köpeklerin kan, 

idrar ve salyasında OXT düzeylerinde artışlar gözlendiğini bildirilen araştırmalar da 

bulunmaktadır (Odendaal ve Meintjes 2003, Nagasawa ve ark 2009, Rehn ve ark 2014, Fiset 

ve Plourde 2015, Kis ve ark 2017a, MacLean ve ark 2017a). OXT’in köpeklerin insanlarla 

olan sosyal bağlantısında rol oynayabileceği (Mitsui ve ark 2011), köpeklerdeki OXT gen 

varyantlarının insanlara yönelik sosyal davranışları etkileyebileceği, bu etkilerinin ırklar 

arasında değişebildiği (Kubinyi ve ark 2017), insanlar ve köpeklerin benzer bağlanma stiline 

sahip olabileceği ve köpeklerin insan toplumuna sağladığı üst düzey uyumun bu şekilde 

açıklanabileceği ifade edilmiştir (Nagasawa ve ark 2009). Sonuçta insan hayvan etkileşiminde 

OXT ölçümünün bir biyobelirteç olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (MacLean ve ark 

2017a).   

Veteriner hekimlikte köpeklerde davranışla ilgili olaylardaki OXT’in rolü 

incelenmiştir. Köpekler 35.000 yıldan daha fazladır insanlarla birlikte yaşmaktadır. Köpekler 

gözleri ile insan benzeri davranışlar yapabilmektedir. Bu davranışların hormonlar tarafından 

düzenlendiği ve evcilleştirme süresince genetik olarak değiştiği düşünülmektedir. OXT’in 

bireyler arasındaki sosyal koordinasyon ve yakınlığın oluşmasında rol alabileceği ifade 
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edilmektedir (Kikusui ve ark 2019). Yapılan araştırmalarda köpeklere intranazal yolla OXT 

uygulamasının köpek-insan ilişkisini modüle edebileceği, (Somppi ve ark 2017), temel sosyal 

davranış mekanizmalarını anlamada değerlendirilebileceği (Kovacs ve ark 2016b), sosyal 

temas (Kikusui ve ark 2019), sosyal oyun davranışları (Romero ve ark 2015, Kikusui ve ark 

2019), sosyal biliş, bağlanma davranışı (Thielke ve Udell 2017) ve sahiplerine karşı sosyal 

yönelim ve bağlılık tepkilerini arttığı bildirilmesine (Romero ve ark 2014, Nagasawa ve ark 

2017, Barrera ve ark 2018) rağmen, etkisinin tutarsız veya sınırlı olabileceğini bildiren 

araştırma da bulunmaktadır (Thielke ve ark 2017). OXT ile yapılan araştırmalar sonucunda 

OXT’in hayvan davranışları üzerine terapötik potansiyeli olabileceği ifade edilmiştir (Romero 

ve ark 2015, Barrera ve ark 2018).  

Eşit derecede ödüllendirilmediği için olumsuz tepkiler gösteren köpekler üzerinde 

yapılan araştırmada, bu köpeklere intranasal yolla OXT uygulaması sonrasında köpeklerin 

tepkisinin azaldığı ancak birliktelik duygusuna etkisiz olduğu belirlenmiştir (Romero ve ark 

2019). Köpek ırklarının farklılığının OXT’in neden olduğu sosyal davranışları göstermesinde 

etkili olabileceği, intranazal OXT uygulamasının Border Collie ırkı köpeklerde Siberian 

Huskieslere göre daha iyi sosyal etkilere neden olduğu ifade edilmiştir (Kovacs ve ark 2016a). 

Köpeklerde yapılan çalışmada OXT reseptör geninde oluşan polimorfizminin davranışlarına 

etkili olabileceği (Turcsan ve ark 2017) ve bu polimorfizmlerin insan-köpek ilişkisinde 

önemli rol oynayabileceği ifade edilmiştir (Kovacs ve ark 2018).   

Köpeklere intranazal yolla OXT uygulamasından sonraki 15 dakikada serumda ve 45-

60 dakikada idrarda pik konsantrasyona erişebildiği belirlenmiştir. İntranazal uygulama 

sonrasında gözlenen ilaç hareketinin damar içi uygulamaya benzer olduğu ifade edilmiştir 

(Temesi ve ark 2017). OXT’in köpeklerde sahiplerine daha güvenli bağlar oluşturmasında rol 

aldığı bilinmektedir. Evcil köpeklerde ayrılık kaygısı sık gözlenen davranış problemi olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrılık kaygısı olan köpeklerde klinik olarak destüriktif davranışlar, 

uygunsuz idrara çıkma veya dışkılama, aşırı havlama veya uluma gözlenebilir. Ayrılık kaygısı 

olan köpeklerin büyük çoğunluğunda başta gürültü fobisi olmak üzere saldırganlık, kompulsif 

davranışlar ve koprofaji gibi başka davranış problemleri de gözlenebilmektedir. Veteriner 

hekimlikte, gürültü veya fırtına fobisi olan köpeklerde ayrılma kaygısı olma olasılığının 

yüksek olduğunu gösterilmiştir (Thielke ve Udell 2017). Ayrılık kaygısı olan köpeklerin 

salyasındaki OXT düzeyinin normal grupla benzer çıktığı ifade edilen araştırma bildirilmesine 

(Pirrone ve ark 2019) rağmen ayrılık kaygısı olan köpeklerde tedavi amaçlı OXT 

uygulanabileceği bildirilmiştir (Thielke ve Udell 2017). Üriner OXT düzeyinin köpeklerde 

pozitif duyguların noninvaziv ve objektif biyobelirteci olabileceği ifade edilmiştir (Mitsui ve 

ark 2011). 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Son yıllarda beşeri hekimlikte OXT’in sosyal ve psikolojik davranışlarda rolü ve 

tedavi amaçlı olarak kullanılabileceği ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan 

araştırmalarda birçok konu hakkında bilgi edinilse de daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulduğu anlaşılmaktadır. Köpekler ise binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşamaktadır ve 

insanlara karşı yüksek bağlanmalar gösterebilmektedirler. Köpeklerin davranışlarında OXT’in 

etkileri beşeri hekimlikte olduğu kadar detaylı şekilde araştırılamasa da çalışmalar son 

yıllarda artmaktadır. OXT ile ilgili araştırmalarda net bilgilere erişilememe nedenleri arasında 

başta çok farklı mizaca sahip köpek ırklarının bulunması veya polimorfizmler düşünülebilir. 

Ancak mevcut yapılan araştırmalar incelendiğinde beşeri hekimlikte olduğu gibi veteriner 

hekimlikte de OXT’in özellikle köpeklerin davranışları üzerine benzer etkileri olduğu ifade 

edilebilir. İnsanlarda olduğu gibi OXT’in köpeklerin bazı psikolojik durum bozukluklarında 
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terapötik amaçlı kullanılabileceği düşünülebilir. Ancak köpekler üzerinde çok fazla araştırma 

yapılması gerektiği de anlaşılmaktadır.    
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NANE ESANSİYEL YAĞININ KUZU BESİ PERFORMANSI, RUMEN SIVISI 

ve KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

EFFECT OF PEPPERMINT ESSENTIAL OIL ON LAMB FATTENING PERFORMANCE, 

RUMEN FLUID and BLOOD PARAMETERS 

Önder CANBOLAT

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Nilüfer/Bursa 

ÖZET 

Bu çalışma kuzu besi rasyonlarına ilave edilen nane esansiyel yağı (Mentha piperita) 

(NEY)’nın kuzu besi performansı,  rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkilerini 

saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada 2.5-3 aylık yaşta (ortalama 20.83±0.05 kg 

canlı ağırlıkta) 40 baş Kıvırcık ırkı kuzu kullanılmış ve her biri 10 baş kuzudan oluşan 4 

dememe grubu oluşturulmuştur. Kuzu besi rasyonlarına sırasıyla; 0 (kontrol) (I), 0.5 (II), 1.0 

(III) ve 1.5 (IV) g/kg kuru madde (KM) düzeyinde NEY ilave edilmiştir. Kontrol tartımları her 

21 günde yapılmış ve deneme 63 gün sürmüştür. Deneme sonunda rumen sıvısı ve kan örnekleri 

alınmıştır. Denene süresince kuzuların günlük canlı ağırlık artışları rasyona ilave edilen 0, 0.5, 

1.0 ve 1.5 g/kg KM nane yağ dozlarına göre sırasıyla; 358.23, 351.54, 331.48 ve 316.30 g 

arasında değişmiş ve önemli bulunmuş (P<0.05) ve en yüksek 0 g/kg KM (kontrol: I) 

saptanmıştır. Nane yağı kullanımı günlük canlı ağırlık artışını olumsuz etkilemiştir. Nane yağı 

rumen sıvısı parametrelerinden pH’yı önemli düzeyde artırmasına rağmen, amonyak azotu 

(NH3N) ve uçucu yağ asitlerini (UYA) önemli düzeyde düşürmüştür (P<0.05). Nane yağı 

ilavesi kan glikoz, üre, protein, trigliserid, kolesterol ve insülin miktarını azalmasına rağmen 

kan esterleşmemiş yağ asidi (EYA) miktarını ise artırmıştır (P<0.05). Sonuç olarak kuzu besi 

rasyonlarına NEY ilavesi kuzuların rumen fermantasyon karakteristiklerini, kan parametrelerini 

ve günlük canlı ağırlık artışını önemli derecede etkilemiştir (P<0.05). Ancak NEY ilavesi yem 

tüketimi, yem dönüşüm oranı ve besi sonu canlı ağırlığı ise etkilememiştir (P>0.05). 

Anahtar kelimeler: Nane esansiyel yağı, kuzu besi performansı, rumen sıvısı parametreleri, 

kan parametreleri 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effects of peppermint essential oil (Mentha 

piperita) (PEO) on performance, rumen and blood parameters of fattening ram lambs. Forty 

2.5-3 month old Kivircik ram lambs (20.83±0.05 kg initial body weight: BW) were divided to 

4 (each 10 lambs) dietary treatment stratified by BW to 1 of 4 individually fed, dietary 

treatments containing 0 (control) (I), 0.5 (II), 1.0 (III) and 1.5 (IV) g/kg DM PEO. Lambs were 
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weighed on 21-d intervals, and the study lasted 63 days. At the end of the experimented period, 

rumen fluids and blood samples were collected. Daily weight gain was 358.23, 351.54, 331.48 

and 316.30 g for the 0, 0.5, 1.0 and 1.5 g/kg DM garlic oil supplemented groups, respectively 

(P<0.05), and was the highest in the 0 g/kg DM (control: I) PEO group. The use of PEO 

negatively affected daily live weight gain. The supplementation significantly increased the pH 

of rumen fluid whereas the NH3N and total VFA decreased with increasing level of garlic oil 

in the experimental diets (P<0.05). By PEO oil supplementation significantly reduced the 

glucose, urea protein and cholesterol concentrations of blood serum whereas triglyceride, 

insulin and non-esterified fatty acids (NEFA) concentration was increased with PEO 

supplementation. In conclusion, PEO supplementation had a significant effect on ruminal 

fermentation characteristics (P<0.05), blood metabolites and daily weight gain, but had no 

effect on feed intake, feed conversion ratio and the final body weight of growing lambs 

(P>0.05). 

Keywords: Peppermint essential oil, lamb fattening performance, rumen parameters, blood 

parameters 

GİRİŞ 

Hayvan beslemede kullanılan antibiyotikler patojen mikroorganizmaların direnç 

geliştirdiği bildirilmektedir (Jouany ve ark. 2007; Syadati ve ark. 2012; Guoliang ve ark. 2015). 

Antibiyotiğe direnç geliştiren patojen mikroorganizmaların insan sağlığını olumsuz etkilemesi 

son yıllarda tartışma konusu olmuştur (Russell ve Houlihan, 2003). Bu durum endişe yaratmış 

ve hayvan beslemede, gelişmeyi teşvik edici iyonofor grubu antibiyotiklere yasaklanma 

getirilmiştir (FAO 2004).  Yem katkı maddesi olarak hayvan beslemede antibiyotik 

kullanımının yasaklanması, araştırıcıları patojen mikroorganizmalara karşı direnç 

oluşturmayan, üründe kalıntı bırakmayan, doğal ve çevre dostu yeni kaynaklara 

yönlendirmiştir. Bu kapsamda araştırıcılar aromatik bitkilerden izole edilen esansiyel yağlar ve 

bunların aktif bileşenlerinin antimikrobiyal ve sindirim sistemini uyarıcı özelliklerinden 

yararlanma üzerine yoğunlaşmışlardır (Briskin, 2000; Kamruzzaman ve ark. 2012; 

Khamisabadi ve ark. 2016).  

Hem kendisi, hem de esansiyel yağ bileşeni bakımdan önem bitkilerden birisini nane 

oluşturmaktadır (Yang ve ark. 2015). Nane bitkisi menthol (%31.53), 1, 8 cineole (%10.67), 

menthon (%8.2), mentil asetat (%3.54), β-caryophyldene (%2.8), piperitone (%0.77) ile 

limonen gibi çok sayıda aktif metabolit içeriğine sahiptir (Rafii ve Shahverdi, 2007; 
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Khamisabadi ve ark. 2016). Bu bileşiklerin antiseptik, antimikrobiyal, antioksidant, sitokoksik, 

özellikleri yanı sıra soğuk algınlığı, sinüzit, bronşit, balgam söktürücü, kolera, tüberküloz ve 

idrar söktürücü olarak kullanıldığı bildirilmektedir (Nobakht ve ark. 2011; Ghalamkari ve ark. 

2012; Khamisabadi ve ark. 2016;  Mohamadi ve ark. 2017). 

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olan NEY’nın rumen mikrobiyal fermantasyonu 

manipüle etmek için kullanılacağı bildirilmektedir (Agarwal ve ark. 2009; Nobakht ve ark. 

2011; Canbolat, 2012; Ghalamkari ve ark. 2012; Ozkan ve ark. 2015; Roy ve ark. 2015; 

Khamisabadi ve ark. 2016; Durmuş ve ark. 2017; Mohamadi ve ark. 2017). Ayrıca 

ruminantlarda besi çalışmalarında kullanılacağı bildirilmektedir (Durmuş ve ark. 2017; 

Mohamadi ve ark. 2017). Nane esansiyel yağının ruminantlarda besi performansı, rumen 

fermantasyonu ve kan parametrelerinin belirlenmesine yönelik çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. 

Bu nedenle NEY’nın ruminantlarda besi performansı, rumen fermantasyonu ve kan 

parametreleri üzerine etkilerinin ortaya konması önem taşımaktadır. 

Bu çalışma kuzu besi rasyonlarına sırasıyla; 0, 0.5, 1.0 ve 1.5 g/kg KM düzeyinde ilave 

edilen NEY’nın besi performansı, rumen sıvısı parametreleri ve kan parametreleri üzerine 

etkilerini saptamak amacıyla düzenlenmiştir.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmanın hayvan materyalini 2.5-3 aylık 40 baş Kıvırcık ırkı erkek kuzu 

oluşturmuştur. Kuzulara Çizelge 1’de verilen rasyonlara ilave olarak sırasıyla; 0 (1. Grup) 0.5 

(2. Grup), 1.0 (3. Grup) ve 1.5 (4. Grup) g/kg KM düzeyinde nane esansiyel yağı (Mentha 

piperita) (NEY) ilave edilmiştir. Araştırmada kullanılan NEY (katalog no: W28482-3) saf 

olarak ticari bir firmadan sağlanmıştır (Sigma-Aldrich). 

Çizelge 1. Kuzu besi rasyonlarının yapısı ve kimyasal bileşimi, % 

Rasyonların bileşimi, (g/kg KM) Gruplar 

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup

Arpa       334.6        334.1        333.6        333.1   

Mısır      380.0        380.0        380.0        380.0   

Ayçiçeği tohumu küspesi      260.0        260.0        260.0        260.0   

Mermer tozu        14.0          14.0          14.0          14.0   

Tuz        10.0          10.0          10.0          10.0   

İz min+vitamin karması*          1.4            1.4            1.4            1.4   

Nane esans yağı, NEY -              0.5            1.0            1.5   

Besin maddeleri, KM’de 

Ham protein, % 16.05 16.04 16.03 16.03 

Ham Yağ, % 2.43 2.45 2.47 2.49 
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Ham Kül, % 3.32 3.32 3.31 3.31 

NDF, % 25.85 25.85 25.84 25.83 

ADF, % 13.51 13.50 13.48 13.46 

*Her kilogram vitamin-mineral karması;150 mg Zn SO47H2 O, 80 mg MnSO4H O, 200 mg

MgO, 5 mg CoSO47H2O, 1 mg KIO3, 4000 IU vitamin A, 1000 IU vitamin D ve 20 IU vitamin 

E içermektedir.  

Deneme öncesi kuzular tartılmış ve rastgele her grupta 12 baş hayvan olacak şekilde 4 

deneme grubu oluşturulmuştur. Kuzular deneme süresince bireysel bölmelerde (1x1.5 m) 

barındırılmışlardır. Deneme başlamadan önce bir hafta alıştırma dönemi uygulanmış ve bu süre 

sonunda kuzular besiye alınmıştır. Besi süresince Çizelge 1’de verilen rasyonlar sınırsız (ad-

libitum) düzeyde verilmiş ve suluklarında sürekli içme suyu bulundurulmuştur. Besi süresince 

kuzuların canlı ağırlık artışları ve yem tüketimleri 21 günde bir yapılan kontrol tartımlarıyla 

saptanmış ve besi 63. gün sürmüştür. Besi başlangıç ve diğer kontrol tartımları aç karnına 

yapılmıştır.   

Besi süresince verilen ve artan yemler tartılarak kontrol tartım günlerinde tartılarak besi 

süresince yem tüketimleri saptanmıştır. Besi denmesi sonunda kuzulardan rumen sondası 

yoluyla rumen sıvısı ve Vena jugularis’den kan örnekleri alınmıştır. 

Kimyasal analizler 

Dememe rayonlarının kuru madde, ham kül, ham protein ve ham yağ bileşimleri AOAC 

(2000)’da bildirilen yöntemlere göre yapılmıştır. Hücre duvarı bileşenleri (nötr deterjan lif; 

NDF, asit deterjan lif; ADF) Van Soest ve Robertson (1991) tarafından bildirilen yönteme göre 

ANKOM (200 Fiber Analyzer-ANKOM Technology, 2008) cihazı ile analiz edilmiştir.  

Rumen sıvısı pH’sı dijital pH metre (Sartorius PB-20, Goettingen, Germany) cihazıyla, 

amonyak azotu (NH3-N) Kjeldahl metodu ile saptanmıştır (Blümmel ve ark. 1997). Rumen 

sıvısı uçucu yağ asitleri (UYA) gaz kromotografisi (Agilent Technologies 6890N gaz 

kromotografisi, Stabilwax-DA, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 um df. Max. temp: 260C. Cat. 11023) 

ile analiz edilmiştir (Wiedmeier ve ark. 1987).  

Kan glikoz, üre, protein, kolesterol ve trigiliseridleri fotometrik yöntemle ARCHITECT 

1600 marka (SN: 1600239) cihazda, ABBOTT kitleri ile yapılmıştır. İnsülin ise ECLIA 

yöntemi ve cobas e411 (SN: 0712-15) analiz cihazında, esterleşmemiş yağ asidi ise enzime 

bağlı immünosorbent testi ile saptanmıştır (NEFA, Wako Chemicals USA, Inc., Richmond, 

VA, USA). 
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İstatistik analizler 

Araştırma verilerinin istatistiki olarak değerlendirilmesinde varyans analizi (Snedecor 

ve Cochran 1976), ortalama veriler arası görülen farklılıkların önem seviyeleri ise Duncan testi 

ile saptanmıştır (SAS 2004). 

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

Besi performansı 

Kuzu besi rasyonlarına farklı dozlarda ilave edilen NEY’nın besi performansına olan 

etkileri saptanmış ve Çizelge 2’de verilmiştir. 

Kuzuların besi başı canlı ağırlıkları 20.80-20.86 kg arasında değişmiştir. Besi sonu canlı 

ağırlıkları ise 40.74-43.37 kg arasında bulunmuş ve gruplar arası besi sonu canlı ağırlıkları 

arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Besi süresince en yüksek canlı ağırlık 

artışı 22.57 kg ile 1. grupta saptanmış ve diğer gruplar asası farklılıklar önemli bulunmuştur 

(P<0.05). Nane esansiyel yağı ilavesi besi süresince alınan canlı ağırlığı olumsuz etkilemiş ve 

en düşük 1.5 g/kg KM düzeyinde NEY ilave edilen 4. grupta saptanmıştır. Ortalama günlük 

canlı ağırlık artışı ise 358.23 g/gün ile 1. grupta en yüksek, en düşük ise 316.30 g/gün ile 1.5 

g/kg KM düzeyinde NEY ilave 4. grupta bulunmuştur (P<0.05). Kuzu besi rasyonlarına artan 

dozlarda NEY ilavesi besi performansı olumsuz etkilemiştir. Besi performansını en fazla 

olumsuz etkileyen doz 1.5 g/kg KM düzeyinde NEY katılan doz (4. Grup) olmuştur (P<0.05). 

Çizelge 2. Kuzu besi rasyonlarına farklı dozlarda ilave edilen NEY’nın besi performansına 

etkisi 

Besi performansı 

Rasyonlar 

SS P 1. 

Grup 

2. 

Grup 

3. 

Grup 

4. 

Grup 

Besi başı canlı ağırlık, kg 20.80a 20.86a 20.84a 20.81a 2.827 1.000 

Besinin 21. günü, kg 28.84a 28.61a 29.17a 27.89a 2.523 0.865 

Besinin 42. günü, kg 36.51a 36.27a 35.28a 34.61a 2.683 0.370 

Besi sonu canlı ağırlık, kg 43.37a 43.00a 41.75a 40.74a 2.906 0.182 

Besi süresince canlı ağırlık artışı, kg 22.57a 22.14a 20.89ab 19.93b 1.523 0.002 

Ortalama günlük canlı ağırlık artışı, g/gün 358.23a 351.54a 331.48ab 316.30b 24.225 0.002 

Gülük ortalama yem tüketimi, kg/gün 1.451a 1.421a 1.400a 1.351a 0.129 0.377 

Yemden yararlanma yeteneği, (YT, kg/CAA, 

kg), 4.067a 4.069a 4.259a 4.268a 

0.483 0.653 
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a,b
Aynı satırda farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05); SS: Standart 

Sapma; YT: Yem tüketimi; CAA: Canlı ağırlık artışı 

Kuzuların günlük ortalama yem tüketimleri 1.451 ile 1.351 kg/gün arasında değişmiş ve 

gruplar arası farklılıklar önemsiz saptanmıştır (P>0.05). Yemden yararlanma düzeyi ise 4.067 

ile 4.268 kg/kg canlı ağırlık artışı olarak saptanmış ve gruplar arası farklılıklar olarak önemsiz 

bulunmuştur (P>0.05).  

Kuzu besi rasyonlarına NEY ilavesi kuzuların besi performansına etkisi kuzu besisinde 

NEY kullanan Khamisabadi ve ark. (2016)’nın bildirdikleri sonuçların aksine besi 

performansını olumsuz etkilediği saptanmıştır. Nane esansiyel yağının kuzu besisinde 

kullanımı oldukça sınırlı olması nedeniyle araştırmadan elde edilen kuzu besi performansı 

değerleri kuzu besisinde karvakrol kullanan Koyuncu ve Canbolat (2010) ve kekik yağı 

kullanan Canbolat ve ark. (2018)’nın bildirdikleri sonuçlarla bezer bulunmuştur. Her iki 

araştırıcının bulgularında da olduğu gibi NEY’nın besi performansına olumsuz etkisi NEY’nın 

antimikrobiyal etki göstererek rumen fermantasyonunu sınırlaması (Çizelge 3) ile açıklanabilir 

(Ghalamkari ve ark. 2012; Ozkan ve ark. 2015; Roy ve ark. 2015; Khamisabadi ve ark. 2016; 

Durmuş ve ark. 2017; Mohamadi ve ark. 2017).   

Rumen sıvısı parametreleri 

Kuzu besi rasyonlarına farklı dozlarda ilave edilen NEY’nın rumen sıvısı parametreleri 

üzerine etkileri saptanmış ve Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3. Kuzu besi rasyonlarına NEY ilavesinin rumen sıvısı parametreleri üzerine etkisi 

Rumen sıvısı parametreleri 

Rasyonlar 

SS P 1. Grup

(Kontrol) 

2. Grup 3. Grup 4. Grup

Rumen pH 5.86c 6.26b 6.36b 6.57a 0.107 0.000 

Amonyak azotu,  mg/100 mL 29.65a 27.59b 24.99c 21.36d 1.567 0.001 

Toplam UYA, mmol/L 129.47a 120.20b 108.67c 103.49d 3.810 0.000 

Bireysel UYA (mmol/L) 

Asetik asit 64.21a 59.74b 53.74c 48.93d 2.32 0.000 

Propioyonik asit 40.98a 37.09b 33.48c 33.67c 1.545 0.000 

Bütirik asit 15.74a 14.51b 14.12b 14.15b 1.006 0.003 
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Diğer UYA’leri 8.06a 7.47a 6.51b 6.69b 0.573 0.000 

AA/PA 1.57a 1.61a 1.60b 1.46b 0.070 0.000 

a-d
Aynı satırda farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05); SS: Standart 

Sapma 

Kuzu besi rasyonuna NEY ilavesine bağlı olarak rumen sıvısı pH’sı 5.86 ile 6.57 

arasında değişmiş ve NEY ilavesi rumen pH’sını önemli düzeyde artırmıştır (P<0.05). pH 

düzeyindeki en yüksek artış 1.5 g/kg KM NEY ilave edilen grupta (4. grup) saptanmıştır. 

Rumen sıvısı amonyak azotu (NH3N) ise 21.36 ile 29.65 mmol/100 mL arasında değişmiş ve 

1. grupta (kontrol) en yüksek, 4. grupta ise en düşük saptanmıştır (P<0.05). Rumen sıvısı toplam

uçucu yağ asitleri (TUYA) ise 103.49 ile 129.47 mmol/L arasında değişmiş ve rasyona NEY 

ilavesi TUYA miktarını önemli düzeyde azaltmıştır (P<0.05). En yüksek 129.47 mmol/L ile 1. 

grupta, en düşük ise 4 grupta saptanmıştır. Kuzu rasyonlarına NEY ilavesi asetik, propiyonik, 

bütirik ve laktik asit ile asetik asit/propiyonik asit oranını önemli düzeyde düşürmüştür 

(P<0.05).  

Kuzu besi rasyonlarına NEY ilavesi rumen pH’sını artırmıştır (P<0.05). Rumen pH’sı 

NEY ilavesi ile arttığını (Canbolat, 2012; Ozkan ve ark. 2015; Mohamadi ve ark. 2017) 

yaptıkları çalışmalarda ortaya konmuştur. Kuzu besi rasyonlarına ilave edilen NEY’nın rumen 

pH’sını artırması, NEY’nın rumende antimikrobiyal etki (Agarwal ve ark. 2009; Nobakht ve 

ark. 2011; Canbolat, 2012; Khamisabadi ve ark. 2016; Durmuş ve ark. 2017; Mohamadi ve ark. 

2017) göstererek rumende toplam UYA ile bireysel UYA düzeyinin azalmasına (Çizelge 3) 

bağlı olduğu söylenebilir.  

Kuzu besi rasyonlarına NEY ilavesi rumen amonyak azotunu (NH3N) düşürmüştür 

(P<0.05). Nane esansiyel yağının rumen amonyak azotunu azaltması muhtemelen NEY’nın 

rumende proteinlerin parçalanmasında görev alan mikroorganizmaların sayılarını sınırlaması 

ile açıklanabilir (Agarwal ve ark. 2009; Canbolat, 2012; Ozkan ve ark. 2015; Roy ve ark. 2015; 

Durmuş ve ark. 2017; Mohamadi ve ark. 2017). Bu yolla NEY’nın rumende protein 

parçalanmasını azaltarak yem proteininden daha etkin yararlanılabileceği söylenebilir. 

Kuzu besi rasyonlarına farklı dozlarda NEY ilavesi toplam UYA’ni önemli düzeyde 

düşmüştür (P<0.05). Araştırmadan saptanan sonuçlar, yapınan bazı araştırmalarla benzer 

bulunmuştur (Agarwal ve ark. 2009; Canbolat, 2012; Ozkan ve ark. 2015; Roy ve ark. 2015; 

Mohamadi ve ark. 2017). Rumen sıvısı toplam UYA asitleri ile bireysel uçucu yağ asitleri 

konsantrasyonlarının düşmesi NEY’nın rumende antimikrobiyal etki göstererek rumen 

fermantasyonunu sınırlaması ile açıklanabilir (Agarwal ve ark. 2009; Roy ve ark. 2015; 
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Mohamadi ve ark. 2017). Rumen sıvısı UYA konsantrasyonları içerisindeki asetik asit 

NEY’dan oransal olarak yüksek, propiyonik asit konsantrasyonu ise daha az etkilenmiştir. Buda 

AA/PA oranını düşürmüştür. Yani rumen ortamı PA bakımından zenginleşmiştir. Bu durum 

NEY’nın rumende propiyonik asit üretimi ile AA/PA oranını geliştirmede büyük potansiyele 

sahip olduğu söylenebilir (Agarwal ve ark. 2009; Ozkan ve ark. 2015).  

Kan Parametreleri 

Kuzu besi rasyonlarına farklı dozlarda ilave edilen NEY’in kan parametreleri üzerine 

etkileri saptanmış ve Çizelge 4’de verilmiştir. 

Kuzu besi rasyonlarına farklı dozlarda NEY kullanımına bağlı olarak, kan glikoz miktarı 

72.45 ile 84.34 mg/100 mL arasında değişmiş ve NEY dozu artışına bağlı olarak kan glikoz 

düzeyi önemli düzeyde düşmüştür. En yüksek düşüş 1.5 g/kg KM düzeyinde NEY kullanılan 

4. grupta saptanmıştır (P<0.05). Kan üre ve protein düzeyleri ise NEY dozlarına bağlı olarak

sırasıyla; 9.35-14.30 mg/100 mL ve 6.37-8.68 g/100 mL arasında değişmiştir. Kuzu besisinde 

kullanılan NEY dozunun artışına bağlı olarak kan üre ve protein oranı önemli düzeyde azalmış 

ve en fazla düşüş 1.5 g/kg KM düzeyinde NEY kullanılan 4. grupta bulunmuştur (P<0.05). 

Nane esansiyel yağ dozuna bağlı olarak kan trigliserid, insulin ve esterleşmemiş yağ asidi 

(EYA) düzeyleri ise sırasıyla; 21.49-25.35 mg/100 mL, 19.38-25.66 μu/mL ve 223.22-238.49 

µmol/L arasında değişmiş ve grupları arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). En 

yüksek trigilserid ve EYA düzeyi 1.5 g/kg KM düzeyinde NEY ilave edilen 4. deneme 

grubunda, en düşük ise NEY ilave edilmeyen 1. grupta saptanmıştır (P<0.05). Kan insülin 

düzeyi ise NEY düzeyi artışına bağlı olarak düşmüş ve en etkili NEY dozu 1.5 g/kg KM 

olmuştur. Kan kolesterol düzeyi ise deneme gruplarına göre 51.73 ile 62.13 mg/100 mL 

arasında değişmiştir. En yüksek kolesterol düzeyi NEY ilave içermeyen 1. grupta bulunmuştur. 

Kuzu besi rasyonlarına NEY ilavesi kan kolesterol düzeyini önemli düzeyde düşürmüştür 

(P<0.05). 

Çizelge 4. Kuzu besi rasyonlarına NEY ilavesinin kan parametreleri üzerine etkisi 

Kan parametreleri 

Rasyonlar 

SS P Kontrol 

1. Grup

2. Grup 3. Grup 4. Grup

Glikoz, mg/100 mL 84.34a 79.52b 76.27c 72.45d 1.721 0.000 

Üre, mg/100 mL 14.30a 13.51a 11.59b 9.35c 0.176 0.000 
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Protein, g/100 mL 8.68a 7.52b 7.01bc 6.37c 0.645 0.000 

Trigliserid, mg/100 mL 25.35a 23.90ba 22.55bc 21.49c 1.717 0.000 

İnsulin, μu/mL 25.66a 22.66b 20.84bc 19.38c 1.850 0.000 

Kolesterol, mg/100 mL 62.13a 57.72b 55.12bc 51.73d 1.685 0.000 

Esterleşmemiş yağ asidi, µmol/L 223.22c 228.23b 223.53a 238.49a 3.193 0.000 

a-d
Aynı satırda farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05); SS: Standart 

Sapma 

Ruminant beslemede NEY ilavesi ile çalışan Khamisabadi ve ark. (2016) ve Mohamadi 

ve ark. (2017)’ı yapmış oldukları çalışmada NEY’nın kan glikoz düzeyini bir miktar artırdığı, 

Durmuş ve ark. (2017)’ı ise düşürdüğünü bildirmişlerdir. Araştırmada saptanan kan glikoz 

düzeyi Durmuş ve ark. (2017)’nın bildirdikleri değerlerden yüksek saptanmıştır. Kan glikoz 

düzeyi Khamisabadi ve ark. (2016) ve Mohamadi ve ark. (2017)’nın bulguları ile benzer 

bulunmuştur. Nane esansiyel yağı ilavesi ile kan glikoz düzeyindeki düşüş, NEY dozu artışına 

bağlı olarak rumen sıvısı UYA ve kan glikozu sentezinde görev alana propiyonik asit (Kaynak) 

konsantrasyonunun azalmasına bağlanabilir (Çizelge 3) (Huntington ve Eisemann, 1988). Kuzu 

besinde kullanılan NEY dozunun artışına bağlı olarak kan insülin düzeyi azalmıştır. En düşük 

1.5 g/kg KM düzeyinde NEY kullanılan 4. grupta saptanmıştır (P<0.05). Kan insülin düzeyi 

koyunlarda kekik esansiyel yağı kullanan Canbolat ve ark. (2018)’nın bildirdikleri değerlerle 

uyum içinde bulunmuştur. Nane esansiyel yağı dozunun artışına bağlı olarak insülin 

düzeyindeki düşüş, kana insülin salınmasını tetikleyen glikoz miktarının azalması ile 

açıklanabilir (Johnson ve ark. 1986; Anassori ve ark. 2015). Ayrıca EYA’nin enerji kaynağı 

(Pirmohammadi ve ark. 2014) olarak kullanılması da buna neden olduğu söylenebilir.   

Araştırmada saptanan kan protein ve üre düzeyi rasyona ilave edilen NEY dozu artışına 

bağlı olarak azalma göstermiştir (P<0.05). Kan protein ve üre düzeyi koyun rasyonlarına NEY 

ilave eden Khamisabadi ve ark. (2016)’in çalışmaları ile uyum içerisinde bulunmuştur. Kan üre 

azotunun NEY dozu artışına bağlı olarak azalması, NEY’nın antimikrobiyal etki göstererek 

(Khamisabadi ve ark. 2016; Durmuş ve ark. 2017) rumende oluşan rumen amonyak azotunun 

(NH3N) düşmesi ile açıklanabilir. Rumen amonyak (NH3N) konsantrasyonundaki azalma kan 

amonyak düzeyini düşürerek karaciğerin üre dönüşüm hızını düşürmesinden 

kaynaklanmaktadır (Huntington, 1990; Tedeschi ve ark. 2003; Anassori ve ark. 2015).  

Kuzu besinde farklı dozlarda NEY kullanımı esterleşmemiş yağ asidi (EYA) oranını 

artırmış, trigliserid ve kolesterol düzeyini ise önemli düzeyde düşürmüştür (P<0.05). 

Araştırmada saptanan kan trigliserid düzeyi ruminant beslemede NEY kullanan Khamisabadi 
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ve ark. (2016) ve Mohamadi ve ark. (2017)’nın bildirdikleri sonuçlara göre farklı bulunmuş ve 

NEY ilavesi kan trigiliserid düzeyini artırmıştır.  

Kuzu besisinde kullanılan NEY dozunun artışına bağlı olarak kan kolesterol düzeyi 

önemli düzeyde düşürmüştür (P<0.05). Kuzu besisinde NEY kullanan Khamisabadi ve ark. 

(2016)’nın bildirdikleri sonuçlarla benzer bulunmuştur.  

SONUÇ 

Kuzu besi rasyonlarına ilave edilen NEY ve farklı dozlarının (0, 0.5, 1.0 ve 1.5 g/kg 

KM) kuzularda rumen fermantasyonu, kan parametreleri ve günlük canlı ağırlık artışına önemli 

derecede etki etmiştir.  Nane esansiyel yağı ve farklı dozları kuzu besi performansı 

özelliklerinden yalnızca günlük canlı ağırlık artışını olumsuz etkilemiş, günlük ortalama yem 

tüketimi ve yemden yararlanma orana etkisi olmamıştır. Rumen fermantasyon parametreleri 

üzerine etkisi ise pH dışındaki tüm parametreleri olumsuz etkileyerek düşürmüştür. Rumen 

fermantasyon parametrelerindeki düşüş NEY’nın antimikrobiyal etki göstermesi ile 

açıklanabilir. Nane esansiyel yağı rumen fermantasyonunu sınırlamasına rağmen, besi 

performansına etkisi aynı oranda yansımadığı söylenebilir. Bununla birlikte, kuzu besi 

rasyonlarına NEY ilavesi kan parametrelerden esterleşmemiş yağ asidi miktarını artırırken, 

glikoz, üre, protein, trigliserid, insülin ve kolesterol düzeyini ise önemli düzeyde düşürmüştür. 

Kan parametreleri bütün olarak incelendiğinde NEY’nın glikoz, üre, trigliserid, insülin ve 

kolesterolü düşürmesi hayvan sağlığı açısında önemli olduğu söylenebilir. Kuzu besisine ait 

tüm veriler birlikte günlük canlı ağırlık artışı, rumen fermantasyon ve kan parametreleri üzerine 

en etkili NEY dozunun 1.5 g/kg KM (4. grup) dozu olduğu söylenebilir. Nane esansiyel yağı 

ve farklı dozlarının kuzu besi performansı ve rumen fermantasyonu üzerine olumlu etkide 

bulunmamasına rağmen, kan parametreleri üzerine olumlu etkide bulunduğu sonucuna 

varılmıştır. Ancak NEY’nın kuzu besisinde kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi ve 

konunun daha fazla aydınlatılması için (rumen mikroorganizma üzerine etkisi dahil) daha 

detaylı in vivo ve in vitro çalışmalar gerek olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Türkiye sahip olduğu coğrafya itibari ile birçok meyve türünün yetiştiriciliğine uygun bir 

ortamda bulunmasının yanı sıra birçoğunun da anavatanı durumundadır. Ceviz de bu türlerden 

birisidir. Ceviz; kereste sanayinde kullanılan değerli kerestesi, insan sağlığı açısından çok 

önemli olan meyvesi, boya sanayinde kullanılan yeşil kabuğu, yine boya sanayi ve kozmetikte 

kullanılan yaprakları ile değerli ve ticari açıdan oldukça önemli bir bitki türüdür.  

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliği çok eski zamanlardan beri çoğunlukla tohumdan yapılmakta 

olup, son yıllarda aşılı fidanlarla ceviz üretimine önem verilmiştir. Tohumdan yetişen 

cevizlerin heterozigot açılım göstermelerinden dolayı tümüyle standart meyve vermeleri 

olanaksızdır. Bu populasyon içindeki genetik değişim farklı ıslah çalışmaları için gen kaynağı 

olarak kullanılabilecek ve birçok gen kaynağını karşılayabilecek düzeydedir. Ağaç varlığı, 

üretimi ve ıslah materyali olması açısından çok değerli bir hazine olan ceviz tiplerine sahip 

ülkemiz, dünyanın pek çok ülkesinde bulunmayan bir avantaja sahiptir. 

Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi meyvecilikte de çok eski zamanlardan beri yabani 

formlardan seleksiyonlar yapılmış ve bunlar ıslahın başlangıcını oluşturmuştur. Cevizin ıslahı 

ve yeni çeşitlerin elde edilmesi; klasik anlamda melezlemeden başlayarak yeni bir çeşit elde 

edinceye kadar devam eden düzenli bir ıslah programına dayalı olabileceği gibi binlerce yıldır 

tohumla yapılan yetiştiriciliğin sonucu olarak meydana gelmiş çöğür ağaçları populasyonu 

arasından istenilen özellikleri taşıyan ağaçların seçilmesiyle de yapılabilmektedir. Bitkileri 

ıslah etmek için hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın en son aşamayı seleksiyon 

oluşturmuştur. 

Türkiye’de üzerinde en çok seleksiyon çalışması yapılan türlerin başında ceviz gelmektedir. 

Ülkemizin bu tür yönünden zengin bir genetik varlığa sahip olması, ıslah çalışmalarında kısa 

zamanda başarıya ulaşılmasını sağlamaktadır. Ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan 

seleksiyon çalışmaları ile elde edilen üstün nitelikli bazı tipler çeşit olarak tescil edilmiştir. Bu 

çeşitlerden fidan üretimi başladığı gibi çeşit değiştirme aşılarında da bu çeşitlerin yer aldığı 

görülmektedir. Bu genetik varyasyon içerisinde üstün vasıflı tiplerin çoğaltılarak koruma 

altına alınması son derece önemlidir.   

Bu çalışmada; ülkemizde yürütülen ceviz seleksiyon çalışmaları derlenmiş ve sonuçları 

değerlendirilmiştir. Eserin amacı, ülkemizin farklı bölgelerinde seçilmiş bazı ceviz 

genotiplerinin önemli özelliklerini değerlendirerek ilerideki ıslah çalışmalarına katkıda 

bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, genotip seleksiyon, bölgeler 
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ABSTRACT 

Turkey has suitable environment for production of many fruit species because of its 

geographical location in addition it is also the homeland of many species. Walnut is one of 

these species. Walnut; It is a valuable and commercially important plant with its valuable 

timber used in the timber industry, its fruit, which is very important in terms of human health, 

the green bark used in the paint industry, and the leaves used in the paint industry and 

cosmetics. 

In Turkey, walnut cultivation has been mostly made of seeds since ancient times, and in 

recent years, importance has been given to walnut production with grafted seedlings. It is 

impossible for walnuts grown from seeds to produce completely standard fruits due to their 

heterozygous expansion. The genetic change in this population is at a level that can be used as 

a gene source for different breeding studies and can meet many gene sources. Our country, 

which is a valuable treasure in terms of tree presence, production and breeding material, has 

an advantage not found in many countries of the world. 

As in other cultivated plants, selection has been made from wild forms since ancient times 

and this has been the beginning of breeding. Walnut breeding and obtaining new varieties; It 

can be based on a regular breeding program that continues from hybridization to a new 

variety, or it can be done by selecting trees with the desired characteristics among the 

population of seedling trees that have occurred as a result of cultivation with seeds for 

thousands of years. No matter what method is used to treat plants, the final stage is selection. 

Walnut is among the most species selection work carried out on in Turkey. The fact that our 

country has a genetic richness in this respect enables success in breeding studies in a short 

time. Some of the high quality species obtained by selection studies in different regions of our 

country have been registered as varieties. It is seen that sapling production of these varieties 

has started, as well as these varieties in variety replacement vaccines. In this genetic variation, 

it is extremely important to reproduce and protect the highly skilled types. 

In this study; Walnut selection studies conducted in our country were compiled and the results 

were evaluated. The aim of this study is to contribute to future breeding studies by evaluating 

the important features of some walnut genotypes selected in different regions of Turkey. 

Keywords: Walnut, genotype, selection, regions 

GİRİŞ 

Dünyada yaygın olarak yetiştirilen ceviz türü olan Juglans regia ülkemizin gen 

kaynaklarından olduğu meyve türlerinden birisidir. Ceviz yetiştiriciliğinin ülkemizde çok eski 

zamanlardan beri tohumla yapılagelmiş olmasından, tohumdan yetiştiricilikte geniş açılım 

göstermesinden ve dikogami gibi yabancı döllenmeyi gerekli kılan döllenme biyolojisinden 

dolayı ülkemiz genetik bakımdan büyük bir ceviz çeşitliliğine sahiptir. Bu genetik zenginlik 

yetiştiricilik açısından bir dezavantaj olsa da ıslah çalışmaları için büyük bir avantajdır.  

Şen (1988) Anadolu’nun sahip olduğu ceviz varlığı ile bir botanik bahçesi, genetik bahçe, gen 

bankası ve bir ceviz müzesi olduğunu belirtmiştir. Seleksiyon çalışmalarının beli bir alanda 

sınırlı kalıp, gözden kaçırılan tiplerin olmaması için nokta seleksiyonlar yapılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Gerek ağaç varlığı ve üretim gerekse ıslah materyali olması bakımından çok 
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kıymetli bir hazine diyebileceğimiz bu ceviz zenginliğimiz dünyanın başka hiçbir ülkesinde 

olmayan büyük bir potansiyeldir (Sütyemez 2001). 

Ülkemizde en fazla seleksiyon çalışması yapılan meyve türü ceviz olup, ilk seleksiyon 

çalışmaları 1971 yılında başlamıştır. Ölez (1971) Marmara Bölgesinde Bursa, Balıkesir, 

Çanakkale, Bilecik, Sakarya, İzmit, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul İl ve ilçelerini 

kapsayan çalışmasında 20 ümitvar tip belirlemiş ve daha sonra seleksiyon 2 aşamasına 

geçilmiştir.  

Ülkemizde 1993 yılına kadar Yalova 1, Yalova 3, Yalova 4, Kaplan 86, Şebin, Bilecik, 24 KE 

25, 04 KM-2 ve 04 KR-1 olmak üzere 116 biotipten 9 çeşit selekte edilmiştir (Çelebioğlu ve 

ark 1988, Ferhatoğlu 1993). 

Ülkemizde yapılan seleksiyon çalışmalarında, farklı amaçlara yönelik seleksiyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Önceleri sadece meyve özelliklerine göre seleksiyon yapılırken daha 

sonra geç yapraklanma ve yan dallarda meyve verme oranı gibi özellikler incelenmeye 

başlamıştır. Bazı çalışmalarda da meyve kalitesine, verime, hastalık ve zararlılara dayanım ve 

anaç özelliklerine göre farklı özellikler üzerine aynı çalışmada yer verilerek; her bir özellik 

için ayrı ümitvar bireyler belirlenmiştir (Akça ve Ayhan 1996, Akça ve Osmanoğlu 1996, 

Akça ve Muratoğlu 1996). 

Bazı seleksiyon çalışmalarında ise sadece meyve özelliklerine göre değil örneğin 

antibakteriyel özelliklerine de bakılmıştır. Meyve özelliklerine göre 5 üstün özellikli tip 

belirlenerek bunların antibakteriyel özellikleri de incelenmiştir. (Şimşek ve ark 2011).  Bazı 

çalışmalarda belirlenen ümitvar tipler üzerinde çalışmalar devam ederek biyokimyasal 

bileşimleri incelenmiştir (Koyuncu ve ark 2002). 

Ülkemizde gerçekleştirilen bölgesel seleksiyon çalışmalarının büyük kısmı seleksiyon 1 

aşamasında kalmış olmasına rağmen; seleksiyon I aşamasından sonra seleksiyon II aşamasına 

geçen çalışmalar da mevcuttur: Sütyemez ve Eti (2001) incelemeye değer buldukları 171 

genotipten 10 genotipte aşılama, çoğaltma ve adaptasyon aşamasına geçilmiştir.  Çınar 

(2018), daha önce seleksiyon ile seçilmiş genotiplerde seleksiyon 2 aşamasında “Maraş-10”, 

Maraş-12, S-1/1, TC, ve Bayrak genotiplerinin pomolojik özelliklerini incelemiştir.  Batman 

ili Kozluk ve Sason ilçelerinde geç yapraklanan ve yan dallarda meyve verme oranı yüksek ve 

kaliteli meyve özelliklerine sahip genotiplerin belirlenmesi amacıyla yürütülen seleksiyon 

çalışmasında belirlenen ümitar tiplerden 14 tanesi aşılanarak çoğaltılmış ve koruma altına 

alınmıştır (Acar, 2017). 

Akça (2005), ülkemizde yapılan ceviz seleksiyon çalışmalarında bazı özelliklerin farklı 

tanımlanması nedeniyle, yürütülen ve yürütülecek olan çalışmalarda araştırmacıların ortak 

hareket etmeleri için benzer kriterleri kullanılmalarının zorunlu hale gelmesinin uygun 

olacağını belirtmektedir. Böylece ülkemizde seleksiyon çalışmaları bir bütün olarak ele 

alınacak, UPOV kriterlerinin baz alınması gen havuzu oluşumunda önemli rol oynayacaktır.  

Dünyada seleksiyon yoluyla belirlenmiş ve hala standart çeşit olarak yetiştiriciliği yapılan 

Franquette, Parisienne, Corne, Marbot, Sorrento, Sibişel, ve Payne çeşitleri seleksiyon sonucu 

elde edilen çeşitlerdir (Sütyemez ve Eti 2001). Ülkemizde de seleksiyon çalışması ile 

belirlenmiş ve standart olarak yetiştirilen çeşitler ıslah edilmiştir.  Kahramanmaraş ve Kaman 

yöresinde 200.000 genotiple incelemeye başlanarak 170 genotip belirlenmiş olup Seleksiyon 
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II aşamasında ise 3 genotip belirlenerek Maraş 18, Sütyemez 1 ve Kaman 1, (Sütyemez, 

2016),  Maraş-12 (Sütyemez ve ark 2019) isimleriyle tescil edilmiş çeşitleridir. 

Bu çalışmamızda ülkemizin farklı yörelerinde yapılmış seleksiyon çalışmaları ve bu 

çalışmalarda belirlenmiş olan ümitvar bireylerin özellikleri verilmeye çalışılmıştır. Çalışmalar 

yapıldıkları bölgelere göre ayrılmış ve bölgeler karşılaştırılmaya çalışılmıştır.  

2. COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE SELEKSİYON ÇALIŞMALARI

Ülkemizde bugüne kadar yapılmış olan ceviz seleksiyon çalışmaları ile ilgili meyve verileri 

bölge ve illere göre incelenmiştir. Ayrıca her bölge için ortalama minimum ve maksimum 

aralıkları verilmiştir.  

Ülkemizin farklı bölgelerinde yürütülen ceviz seleksiyon çalışmalarına ait meyve özelllikleri 

çizelge 1, biyokimyasal özellikler çizelge 2, fenolojik özellikler çizelge 3’de özetlenmiştir. 

Seleksiyonda belirlenmiş bireylerin meyve özelliklerinin bölgelere göre ortalama en düşük ve 

en yüksek değer aralıkları Çizelge 4, biyokimyasal özelliklerinin bölge ortalama en düşük ve 

en yüksek değer aralıkları ise Çizelge 5’de belirtilmiştir. 

2.1. Morfolojik Özellikler 

Seleksiyon çalışmalarından elde edilen meyve verileri; seleksiyon çalışmasının yapıldığı 

bölge ve bölge içinde illerin alfabetik sırasına göre verilmiştir (Çizelge 1). Meyve morfolojik 

verileri olarak; meyve ağırlığı (g), iç ağırlığı (g), iç oranı (%), kabuk kalınlığı (mm), meyve 

boyutları [en (mm), boy (mm), yükseklik (mm)] değerlerine yer verilmiştir. 

2.1.1. Ümitvar genotip sayısı 

Her bir seleksiyon çalışmasında araştırmacıların incelemiş oldukları popülasyonlarda 

seleksiyon amaçlarına göre belirledikleri üstün özellikteki bireylerin sayısı her çalışma için 

verilmiş, bölgede yapılan çalışmalar arasında ortalama değerleri alınmıştır (Çizelge 1).  

2.1.2. Meyve ağırlığı 

Meyve ağırlığı değerleri meyvenin kabuklu ağırlık değeri (g) olarak verilmiştir. Marmara 

bölgesinde 8.29-18.03 g, Ege Bölgesinde 9.57-16.27 g, İç Anadolu 9.81-15.57 g, Akdeniz 

Bölgesinde10.30-16-52 g, Karadeniz Bölgesinde 9.02-15.49 g, doğu Anadolu Bölgesinde 

9.67-16.36 g ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 9.43-14.97 g arasında bulunmuştur (Çizelge 

1). 

2.1.3. İç ağırlığı (g) 

İç ağırlığı değerleri seleksiyon çalışmalarının yapıldığı yörelerde çizelge 1’de verilmiş, bölge 

ortalamaları ise çizelge 4’de verilmiştir. Buna göre iç ağırlığı değerleri; Marmara, Ege, İç 

Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sırasıyla 

3.68-8.90 g, 4.67-8.04 g, 4.95-7.78 g, 5.18-8.61 g, 4.93-7.70 g, 5.22-7.86 g ve 4.65-7.05 g 

değerleri arasında hesaplanmıştır  

2.1.4. İç oranı (%) 

İç oranı değerleri bölge ortalama değerlerine göre incelendiğinde; %38.26 ile en düşük 

Marmara bölgesinde, % 62.45 ile en yüksek Karadeniz bölgesinde hesaplanmıştır.  
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2.1.5. Kabuk kalınlığı (mm) 

Kabuk kalınlığı değerleri en düşük Ege, en yüksek Doğu Anadolu bölgesinde ölçülmüştür. 

(Çizelge 1) 

2.1.6. Meyve Boyutları 

Meyve boyutları, meyve eni (mm), meyve boyu (mm), meyve yüksekliği (mm) olarak 

verilmiştir. En yüksek meyve eni, boyu ve yükseklik değerleri sırasıyla Marmara Bölgesi 

(38.94 mm), Akdeniz Bölgesi (47.51 mm) ve Akdeniz Bölgesi (39.93 mm) olarak ölçülmüştür 

(Çizelge 1) 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri. 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

M
ar

m
ar

a 
B

ö
lg

es
i 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

Ölez 1971 20 6.4-23.4 1.7-10.6 23.1-57.5 * 26.7-48.9 27.8-52.9 25.4-43.4 

Sakarya Akyazı Beyhan 2009 19 11.20-18.00 6.0-8.50 47.61-63.00 0.87-1.87 30.87-36.56 33.26-44.09 34.80-39.31 

Amasya Gümüşhacıköy Keleş 2012 20 8.93-13.82 4.62-7.36 47.80-58.98 1.45-1.64 25.73-34.77 29.97-42.80 28.86-33.85 

Bursa Gemlik, 

Orhangazi, İznik 

ve Mudanya 

Akçay ve Tosun 2005 40 8.57-17.95 4.04-9.00 42.88-57.35 * 25.48-38.47 31.65-46.68 * 

Kocaeli Merkez Üner ve Sülüşoğlu 

Durul 2017 

35 6.33-16.96 2.03-9.02 29.93-67.41 1.19-2.30 22.88-35.99 29.63-49.27 23.10-39.17 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 26.8 8.29-18.03 3.68-8.90 38.26-60.84 1.17-1.94 26.33-38.94 30.46-47.15 29.04-38.93 

A
k

d
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Burdur Ağlasun Koyuncu ve görgün 2003 7 6.89-15.39 3.02-6.20 29.37-53.99 0.88-1.95 26.25-37.81 28.48-42.07 25.84-33.17 

Burdur Tefenni Ersoyol Kırışık 2017 10 13.04 6.53 65.09 1.65 * * * 

Hatay Kaşka ve ark 1996 20 11.09-19.70 5.55-15.56 50.04-78.98 0.92-1.10 

Hatay Bayazıt 2000 71 11.5-15.80 4.03-8.07 37.00-58.70 0.84-3.6 28.95-38.40 33.40-49.05 28.37-40.10 

Isparta Yalvaç Akıncı ve ark 2005 10 7.82-11.04 4.04-5.75 46.98-55.61 0.98-1.55 25.48-33.38 31.33-46.82 27.99-34.54 

Isparta Yenişarbademli Özkan 2002 10 8.43-11.09 4.35-6.32 48.89-57.41 0.83-1.47 * * * 

K.Maraş Özatar 1996 11 12.67-20.24 6.49-8.90 40.00-56.45 1.2-1.9 * * * 

Sütyemez ve Eti 2001 171 12.06-25.80 6.01-12.28 42.75-66.79 0.71-1.75 28.83-42.39 30.22-44.15 31.23-45.92 

Beyhan ve Özatar 2008 11 6.49-8.90 6.49-8.90 40.00-56.45 1.2-1.9 * * * 

Demir 2018 30 10.11-21.53 4.62-8.38 27.95-52.90 0.83-1.97 31.65-42.35 31.65-58.76 31.41-41.05 

K.Maraş Afşin Demir ve ark 2019 14 12.35-20.88 6.25-8.97 36.67-52.90 0.85-1.85 33.55-42.03 33.98-58.49 32.12-44.48 

Orta ,Toroslar Küden ve ark 1997 12 9.20-19 4.03-10.2 41.44-57.39 * * * * 

Orta Toroslar Kumral 1998 15 12.32 5.88 47.83 * 34.79 33.20 40.27 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 30.92 10.30-16.52 5.18-8.61 42.62-58.50 0.99-1.88 29.92-33.76 31,75-47,51 31,03-39,93 

E
g

e 
B

ö
lg

es
i 

Denizli Çameli, Bozkurt Aşkın ve Gün 1995 39 9.55-18.40 5.30-9.92 50.03-64.27 0.83-1.36 29.97-36.32 35.37-53.13 30.25-40.51 

Denizli Tavas Çelik ve ark 2011 9 7.30-12.72 3.44-6.30 42.22-56.60 1.26-2.06 27.91-33.39 34.96-47.98 29.60-34.97 

Denizli Çal Yarılgaç ve Yılmaz 2016 25 10.86-16.28 5.79-7.69 42.12-56.57 * 29.23-36.02 33.32-43.27 32.07-37.17 

Manisa, 

Uşak, 

Kütahya 

İç Ege İleri Arda 2006 15 6.81-13.17 2.75-6.65 35.23-56.94 * 26.7-35.5 30.9-42.9 27.7-39.6 

İzmir Merkez Gün 1998 36 13.33-20.80 6.05-9.66 44.10-58.40 0.52-1.44 * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 25 9.57-16.27 4.67-8.04 42.74-58.56 0.87-1.62 28.45-35.31 33.64-46.82 29.91-38.06 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜT: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

İç
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Aksaray Ağaçören Kahraman ve Pırlak 2007, 

Kahraman 2006 

6 14.27-21.27 7.36-10.03 36.81-57.82 1.26-1.60 36.57-40.74 42.08-53.67 35.91-45.76 

Ankara Ünver ve Çelik 2005 23 10.82-18.74 5.62-8.60 42.95-57.26 1.04-2.03 30.54-39.29 33.31-47.67 33.94-41.37 

Ankara Ünver ve ark 2010 14 9.42-15.02 5.52-8.60- 50.89-58.60 1.04-1.44 27.22-39.29 32.69-46.98 29.04-41.37 

Bolu ve 

K.Maraş 

Sütyemez ve Eti  2001 8.02 5.36 66.83 * * * * 

Bolu Erdönmez 2017 10 10.6-14.3 5.0-7.0 47.17-55.03 1.08-1.70 28.31-33.79 29.07-34.68 32.18-39.58 

Ermenek Oğuz 1998, Oğuz ve Aşkın 

2007 

16 10.45-15.88 5.26-6.93 41.05-50.33 1.23-1.80 30.13-36.34 34.34-43.42 27.95-33.25 

Eskişehir Ateş 2018 4 15.13-18.88 8.02-10.17 47.74-67.87 1.26-1.70 27.37-38.93 29.95-41.36 27.73-40.33 

Kayseri Paris 2012 9 7.58-13.11 3.83-5.40 41.21-55.91 1.12-1.83 * * * 

Kayseri Uzun ve Paris 2017 50 6.14-18.10 2.24-8.41 34.4-55.6 0.99-2.10 29.0-51.6 24.6-37.0 26.4-41.0 

Kırşehir Mucur Yıldız 2016 12 7.53-15.25 4.10-7.87 44.17-58.76 * 29.41-37.09 28.68-36.51 34.32-44.34 

Konya Aslansoy, 2012 28 7.22-13.37 4.07-7.13 44.74-61.08 0.98-1.51 * * * 

Konya Kaya Orbay 2016 5 9.45-12.49 4.43-5.79 37.10-50.36 1.96-2.46 28.13-30.77 31.16-41.36 27.15-31.13 

Konya Karadeniz ve Dilber 2017 10 8.17-18.81 4.66-6.42 30.30-74.41 0.14-1.65 28.24-39.79 34.40-54.84 30.62-42.58 

Nevşehir İmmaoğlu 2015 55 7.85-16.50 3.82-5.78 34.30-63.36 0.76-2.28 27.10-38.20 27.70-46.80 28.60-39.20 

Niğde Güven ve Güleryüz 2001 6 13.10-17.80 6.90-8.88 50.22-55.46 1.30-1.70 * * * 

Sivas Gürün Akça 1993, Akça ve Şen 1994 41 10.36-19.61 5.77-9.41 46.12-64.19 0.59-1.45 35.78 43.23 35.83 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 21 9.81-15.57 4.95-7.78 42.75-59.46 1.02-1.76 29.88-38.21 33.48-45.09 30.76-39.62 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Amasya Amasya Karadağ 2007 20 7.46-15.21 3.73-7.44 46.78-63.16 0.99-1.69 26.04-35.87 24.36-44.34 25.80-37.29 

Amasya Gümüşhacık

öy 

Keleş 2012 20 10.20-12.40 5.60-6.70 44.50-63.00 1.30-2.10 25.73-34.77 29.97-42.80 28.86-33.85 

Amasya Gümüşhacık

öy 

Keleş ve ark 2014 20 8.93-13.92 4.62-7.36 47.80-58.98 * 25.73-34.77 29.27-42.80 28.86-33.85 

Artvin Avcı ve ark 2001 27 9.0-9.6 4.8-5.6 50-62 * 3.2-3.6 3.9-4.4 2.9-3.2 

Artvin Borçka Serdar ve ark 2001 68 9.74-11.57 5.14-6.72 49.6-63.6 0.82-1.81 31.91-32.73 36.90-40.29 31.30-32.17 

Artvin Artvin Avcı ve ark 2001 2 9.00-9.60 4.8-5.6 50-62 32-36 39-44 29-32 

Artvin Artvin Çoruh 

Vadisi 

Aslantaş ve Güleryüz 2007 528 8.93-18.36 * 45.66-67.14 0.58-1.53 * * * 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı). 

İl SY Kaynak ÜTS MA (g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Artvin Artvin Karadeniz ve ark 2017 127 4.16-13.44 1.06-6.85 20.74-76.93 0.67-1.77 22.48-36.61 25.95-43.52 21.82-37.87 

Çorum Çorum Karakaya ve ark 2017 20 7.31-13.77 5.04-6.45 45.91-68.94 0.77-1.81 28.16-33.78 34.90-41.57 28.83-35.40 

Çorum Çorum Köroğlu 2004 23 13.06 * * * * * * 

Çorum Çorum Boruzan 2011 10 10.94-13.24 6.53-7.38 54.17-66.54 0.93-1.30 

Çorum İskilip Köroğlu 2004 23 10.04-15.02 5.54-8.01 42.96-68.34 1.25-1.97 30.91-34.89 39.42-39.60 33.24-48.34 

Çorum İskilip Karadeniz ve Çorumlu 2014 18 9.52-16.82 4.12-8.72 39.69-62.24 1.44-2.36 

Çorum Merkez İlçe Çorumlu ve ark 2017 20 7.31-13.77 5.04-6.45 45.91-68.94 0.77-1.81 28.16–33.78 34.90– 41.57 28.83–35.40 

Doğ Kar Şen 1980 26 8.90-15.68 5.40-8.16 49.30-63.07 0.85-1.59 * * * 

Giresun Şebinkarahisar Yerlikaya ve ark 2012 * * * * * * * * 

Harşit Vadisi Karadeniz 2007 11 10.54-15.82 5.44-8.44 47.32-59.01 1.23-1.83 30.22-39.39 35.94-40.04 31.97-36.45 

Kastamonu Abdiş 2010 10 9.04-14.13 5.79-8.58 53.00-65.38 0.82-1.10 32.21-35.35 33.44-41.19 31.89-36.07 

Ordu Ordu Reis 2010 10 102-12.4 5.2-6.7 44.5-63.0 1.3-2.1 * * * 

Ordu Ordu Karadeniz 2011 12 9.20-15.60 5.86-8.60 44.02-66.74 1.23-2.06 26.48-33.88 29-54-48.83- 25.38-35.43 

Ordu Ordu Taşçı 2016 11 12.77-17.39 6.85-9.22 47.84-57.99 1.28-1.75 30.75-37.59 35.20-46.71 29.66-36.32 

Ordu Ulubey Balta ve ark 2017 20 9.95-15.29 5.71-6.82 40-59 1.12-2.09 30.25-40.23 34.02-46.03 28.10-36.40 

Rize İkizdere Balcı 1999 39 10.05-20.84 5.01-9.33 39.34-60.37 * * * * 

Rize Balcı ve ark 2001 15 11.8-18.7 6.25-9.23 48.90 1.02-1.75 * * * 

Tokat Başçiftlik Özongun 2001 4 9.13 4.98 51.54 1.48 28.1 34.2 29.9 

Tokat Merkez ilçe Özkan 1993 24 9.56-16.09 4.76-7.8 50.71-56.36 0.74-1.34 * * * 

Tokat Merkez ilçe Özkan ve Şen 1995 35 4.81-14.80 1.70-6.78 42.23-64.59 0.75-1.67 * * * 

Tokat Tokat Kılıçoğlu 2017 21 26.41-42.50 3.98-7.40 35.32-59.42 0.36-1.48 22.25-34.58 26.41-42.50 23.77-35.58 

Tokat Niksar Akça ve ark 2001 14 9.7-16.80 5.11-8.85 40.49-68.71 1.07-1.94 * * * 

Tokat Niksar Yılmaz 2007 12 7.05-12.30 3.71-6.71 42.25-61.39 0.82-1.61 24.98-31.83 30.61-39.75 26.64-34.45 

Trabzon Trabzon Kırca ve ark 2014 10 10.2-12.4 5.2-6.7 44.50-63.00 1.3-2.1 27.45-32.34 31.75-40.92 30.59-33.35 

Trabzon Trabzon Reis 2010 10 10.20-12.40 5.20-6.70 44.50-63.00 1.30-2.10 * * * 

Trabzon Çaykara Kocabaş 2016 10 10.00-23.76 5.83-10.27 42.49-52.72 0.96-1.66 29.58-51.54 35.46-68.51 26.41-45.98 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 38 9.02-15.49 4.93-7.70 44.90-62.45 1.01-2.39 28.27-35.70 33.01-43.66 28.49-35.90 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı) 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK (mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

D
o

ğ
u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Ardahan- Posof Osmanoğlu 1998 31 7.68-13.28 4.00-5.58 39.71-53.11 0.74-2.11 * * * 

Bingöl Muradoğlu ve ark 2011 17 9.98-13.10 5.05-6.77 43.29-54.54 

Bingöl Kalan 2011 40 9.98-15.75 5.05-6.87 38.41-54.54 0.85-2.00 27.02-36.23 28.60-44.06 25.68-34.97 

Bingöl Bulduk 2017 47 7.90-15.80 2.64-7.07 30.16-56.77 * * * * 

Bitlis Adilcevaz Şen ve Tekintaş 1992 31 11.65-23.81 5.45-11.42 39.01-57.53 

Bitlis Adilcevaz Koyuncu ve Aşkın 1995 12 12.63-17.46 * 39.93-55.01 * 33.11-38.24 34.10-43.73 34.52-42.17 

Bitlis Adilcevaz Akça ve Ayhan 1996 12.12-19.70 6.18-9.58 40.65-56.18 1.15-2.09 32.12-40.44 33.59-46.50 32.20-41.86 

Bitlis Adilcevaz Yılmaz 2001 40 10.06-23.08 6.02-11.03 38.88-64.95 * * * * 

Bitlis Ahlat Akça ve Muratoğlu 1996 44 9.36-17.38 5.01-7.93 36.83-64.17 0.64-2.03 40.52-29.14 31.98-47.10 29.91-42.25 

Bitlis Ahlat Muradoğlu ve Balta 2010 (a) 15 9.91-15.22 5.0-6.24 40.90-52.30 * * * * 

Bitlis Ahlat Kazankaya ve ark 2017 15 10.16-17.33 4.40-7.74 32.50-57.47 1.18-2.82 26.83-39.11 25.89-42.22 24.76-36.62 

Bitlis Hizan Akça ve Şen 2001 50 7.49-13.93 2.61-5.73 31.46-51.06 1.32-2.45 24.56-51.06 24.50-33.36 22.30-31.26 

Bitlis Hizan Oğuz ve ark 2003 14 7.31-13.17 2.38-6.85 32.43-54.90 0.69-1.75 26.07-31.98 31.27-42.28 25.38-32.37 

Erzincan Erzincan Özrenk, ve ark 2005 (b) 25 * * * * * * * 

Erzincan Erzincan Özrenk ve ark 2005 (a) 51 8.27-17.03 5.01-8.43 41.3-61.5 0.71-1.88 28.31-36.75 28.41-36.34 28.91-43.45 

Erzincan Kemah Bilgen 2012, Akça ve ark 

2015 

9 11.18-15.20 6.14-8.00 47.08-58.57 1.45-1.64 31.58-36.15 32.55-36.62 37.73-42.29 

Hakkarive Bitlis Muradoğlu 2005 50 9.91-15.22 5.00-6.50 4.90-55.50 1.04-2.05 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 2007 35 9.93-13.45 5.02-6.50 41.7-55.5 1.04-1.69 28.91-34.36 29.66-33.30 31.7-44.97 

Hakkari Yarılgaç ve taşkın 2007 20 8.61-14.14 4.28-6.71 35.31-56.29 1.21-1.91 27.98-34.56 30.99-38.32 26.91-32.86 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 2010 (b) 50 * 5.00-6.50 * 1.10-2.05 * * * 

Iğdır Tuzluca Gülsoy ve ark 2016 34 8.14-13.94 4.01-6.49 34.84-53.91 1.23-2.46 * * * 

Iğdır Karakoyunlu Kaya ve Gülsoy 2017 12 9.46-13.69 5.15-6.74 40.67-55.72 * * * * 

Iğdır Kağızman Varol 2019 16 10.14-14.98 5.01-8.08 41.58-60.20 2.00-4.53 29.49-36.65 31.93-49.31 29.80-34.58 

Malatya Malatya Beyhan 1993 62 12.39-18.49 6.50-9.88 42.06-67.93 0.66-1.56 30.82-39.32 36.38-48.37 31.88-39.32 

Malatya Darende Beyhan 2005 30 12.39-18.49 6.50-9.88 42.06-67.73 0.66-1.56 26.92-39.10 33.81-57.40 28.70-43.73 

Malatya Hekimhan Öztürkci 2015 19 10.51-17.27 6.11-9.20 50.8-59.6 0.99-1.76 30.30-37.81 34.81-48.77 30.88-37.91 

Malatya Hekimhan Demirhan 2017 9 13.56-16.26 7.07-9.44 47.05-57.90 1.55-2.24 * * * 

Malatya Hekimhan Gültekin 2017 11 10.43-17.46 5.88-8.58 48.22-58.09 0.97-1.47 30.18-42.14 37.91-45.95 31.42-38.90 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 29 9.67-16.36 5.22-7.86 40.06-57.73 1.32-2.63 29.67-37.69 31.65-43.35 29.54-38.72 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı) 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

aa
d
o

lu
 B

ö
lg

es
i 

Adıyaman Adıyaman Kösekul 2017 17 5.80-18.76 2.69-8.88 20.37-57.18 1.56-2.10 23.24-30.72 24.63-40.94 8.47-46.90 

Adıyaman Adıyaman, 

Şanlıurfa, 

Mardin 

Akça ve ark 1997 39 7.30-19.68 4.56-10.04 38.82-64.84 0.57-1.92 28.95-38.40 33.40-49.05 28.37-40.10 

Batman Şimşek ve ark 2011 5 11.32-15.33 6.24-7.77 49.78-57.17 1.24-1.85 31.88-35.02 25.37-39.64 31.08-33.52 

Diyarbakır Şimşek 2010 a 10 9.7-13.2 5.62-7.13 39.01-57.20 1.16-1.86 27.9-33.9 32.9-46.9 28.5-35.2 

Diyarbakır Çiçek 2019 19 10.03-15.46 5.00-6.77 41.18-53.65 1.47-2.03 27.38-43.03 31.50-50.12 29.15-35.88 

Diyarbakır Yılmaz 2019 18 7.51-16.90 4.06-9.13 42.84-62.28 0.63-2.27 

Gaziantep Aktuğ Tahtacı ve ark 2011 20 9.47-15.93 * 43.78-57.64 1.21-1.70 * * * 

Gaziantep Göksüncükgil 2017 10 13.12-20.40 7.01-8.55 44.57-56.01 1.34-2.03 31.90-35.95 35.04-46.44 33.31-38.79 

Hakkari Taşkın 2004 20 8.61-14.14 4.28-6.71 35.31-56.29 1.21-1.91 * * * 

Mardin Mazıdağı Şimşek ve Osmanoğlu 2010 8 14.55-10.28 5.55-7.22 43.58-63.10 1.90-1.27 29.78-34.46 35.64-42.02 29.78-33.24 

Mardin  Beyazsu Turğut 2015 9 10.12-12.49 5.24-6.84 36.65-66.69 1.25-1.78 

Muş Yarılgaç ve ark 2005 b 20 10.30-14.39 5.03-6.89 36.49-54.15 1.43-2.30 30.82-34.72 32.36-41.37 30.19-35.59 

Muş Aykut 2001 20 9.30-17.72 4.63-6.89 36.79-54.15 0.62-2.49 * * * 

Siirt Demir 2007. 30 8.20-15.10 4.00-6.10 31.8-52.5 1.00-1.85 26.40-33.75 30.5-44.4 27.8-35.7 

Ş-Adıy-

mard 

Seçilmiş 1997 39 7.30-19.68 4.56-10.04 38.82-67.84 0.57-1.92 28.95-38.40 33.40-49.05 28.37-40.10 

Şanlıurfa Şimşek 2010 (b) 11 9.63-14.31 5.38-6.99 44.06-62.26 1.13-1.76 29.53-34.45 32.84-44.93 29.69-35.92 

Şanlıurfa Başak 2019 20 7.90-15.52 4.15-7.55 45.25-56.12 1.04-1.59 26.78-35.99 28.38-35.73 34.35-45.14 

Van Van 

Bahçesaray 

Yaviç 2000 32 9.75-17.69 5.35-8.09 47.1-66.6 1.00-1.90 * * * 

Van Van Başak 2001 20 10.53-14.82 4.64-7.44 43.03-53.04 1.33-1.99 * * * 

Van Bahçesaray Şen ve ark 2001 32 9.17-17.06 5.35-8.09 47.00-66.00 1.00-1.90 * * * 

Van Çatak Karadeniz Şahinbaş 1996 18 9.28-11.64 3.73-5.50 36.40-52.38 1.45-1.83 28.17-33.32 30.68-41.60 27.33-33.97 

Van Çatak Şahinbaş 2001 26 8.00-11.3 3.14-5.17 35.72-53.50 * * * * 

Van Çatak Kazankaya ve ark 2003 26 8.00-11.34 3.14-5.17 35.72-53.50 0.82-2.13 21.59-29.96 25.23-43.81 23.84-36.05 

Van Çatak Küçük ve ark 2003 5 7.54-9.89 3.23-4.34 39.8-46.3 1.3-1.8 28.0-32.5 29.1-34.5 26.7-30.2 

Hakkari Merkez Küçük ve ark 2003 5 6.56-12.05 2.48-5.88 32.6-49.0 1.2-2.2 29.0-33.0 28.3-35.7 28.5-34.7 

Adilcevaz Küçük ve ark 2003 5 8.08-13.62 3.03-6.34 37.5-47.4 1.2-2.1 30.9-34.4 33.8-39.4 23.0-33.5 

Ahlat Küçük ve ark 2003 5 8.30-10.54 3.95-4.96 39.9-50.8 1.5-1.8 28.6-31.0 33.4-44.3 29.1-31.2 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı) 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Bitlis- Hizan Küçük ve ark 2003 5 8.64-11.88 3.54-5.24 33.1-52.3 1.3-2.5 26.8-33.9 33.6-39.5 27.7-31.4 

Van Erciş ve Muradiye Tetik 1998 21 9.43-16.43 5.37-6.96 40.12-56.84 1.01-2.08 * * * 

Van Edremit Kazankaya ve ark 2001 38 10.23-14.16 5.00-7.39 42.92-52.41 0.90-1.95 * 33.6643.80 * 

Van Van-Gevaş Akça ve Osmanoğlu 1996 18 11.28-15.74 5.87-8.01 45.23-55.66 1.17-1.76 29.93-36.65 34.16-49.25 30.08-37.38 

Van  Gevaş Yarılgaç 1997 20 11.24-16.81 5.89-7.52 50.55-53.12 1.01-1.75 

Van Gevaş Yarılgaç ve ark 2003a 20 10.11-16.20 5.21-7.45 * * * * * 

Van Gevaş, Edremit Yarılgaç ve ark 2003b 33 9.8-16.8 4.3-7.2 40.1-60.0 1.16-1.70 29.3-36.8 32.5-43.9 28.8-38.5 

Van Merkez Başak 2001 20 10.53-14.82 4.64-7.44 43.03-53.04 1.33-1.99 * * * 

Van Merkez Yarılgaç ve ark 2001 20 10.53-14.89 4.64-7.44 43.03-53.04 * * * * 

Van Van-Merkez Yarılgaç ve ark 2005 18 11.58-16.78 5.60-8.24 44.59-53.03 1.23-1.87 32.24-40.57 36.10-44.21 31.78-39.28 

Van Merkez, Bitlis-Ahlat Muradoğlu 2005 50 9.91-15.22 5.00-6.50 40.9-55.5 1.04-2.05 * * * 

Van Şemdin-Bahç Taşkın 2004 20 8.61-14.14 4.28-6.71 25.31-56.29 1.21-1.91 * * * 

Van Van Gölü havzası Özrenk ve ark 2011 24 6.68-14.18 2.72-6.36 * 0.86-1.68 * * * 

Van Van Kalan 2011 40 9.98-15.75 5.05-6.87 38.41-54.54 0.85-2.00 27.02-36.23 28.60-44.06 25.68-34.97 

Van  Van Gölü civarı Başer ve ark 2016 25 11.46-16.25 6.61-8.25 45.79-61.08 1.28-2.85 29.46-38.11 31.69-39.35 31.93-45.07 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 21 9.43-14.97 4.65-7.05 40.01-56.52 1.14-1.95 28.52-35.22 31.47-42.96 28.89-36.76 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı,  KK: Kabuk kalınlığı 
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2.2. Biyokimyasal Özellikler 

Ümitvar olarak belirlenen tiplerde biyokimyasal özelliklerden protein oranı (%), yağ oranı 

(%),kül oranı (%), nem oranı (%) ile yağ asitlerinden palmitik asit, stearik asit, oleik asit, 

linoleik asit ve linolenik asit miktarları çizelge 3’te verilmiştir.  

En yüksek protein oranı %18.77 ile İzmir’de yapılan seleksiyon çalışmasında bulunmuştur 

(Özongun 2001). En Yüksek yağ oranı Kayseri’de yapılan seleksiyon çalışmasında % 62.21-

72.36 elde edilmiştir (Uzun ve Paris 2017). 
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler 

Böl

ge 

İl SY Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

M
ar

m
ar

a 
B

. Ölez 1971 * 58.34-72.54 * 50.34-

72.54 

* * * * * 

Kocaeli Üner ve Sülüş 2017 13.75-19.69 44.08-70.81 1.53-2.15 * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

13.75-19.69 51.21-71.67 1.53-2.15 50.34-72.54 * * * * * 

A
k

d
en

iz
 B

. 

Isparta -Yalvaç Yıldırım ve ark 2005 12.47-21.88 63.09-70.01 1.11-2.73 3.04-5.37 * * * * * 

Isparta-

Yenişarbademli 

Özkan 2002 15.17-19.24 61.97-70.92 1.26-2.06 * 5.24-7.62 2.56-3.67 21.18-40.20 43.94-60.12 9.91-11.51 

Kahramanmaraş Sütyemez ve Eti 2001 9.29-29.65 58.72-76.53 1.15-2.17 * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

12.31-23.59 61.26-76.53 1.17-2.32 3.04-5.37 5.24-7.62 2.56-3.67 21.18-40.20 43.94-60.12 9.91-11.51 

E
g

e 
B

ö
lg

es
i 

İzmir Gün 1998 17.00-27.95 54.09-68.77 * * * * * * * 

Denizli, Tavas Çelik ve ark 2011 11.31-17.69 62.02-71.56 * 2.36-3.64 * * * * * 

Denizli, Çal Yarılgaç ve Yılmaz 2016 9.22-18.81 47.2-80.3 0.7-1.8 * 4.78-8.62 1.95-3.53 13.38-30.97 47.38-65.98 7.1-13.94 

İç Ege İlleri Arda 2006 13.47-20.65 60.4-72.1 * 3.06-3.90 5.89-7.15 2.04-3.17 15.30-27.10 52.15-65.18 10.41-15.50 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

12.75-21.27 55.93-73.18 0.7-1.8 2.71-3.77 5.33-7.88 1.99-3.35 14.34-29.03 49.76-65.58 8.75-14.72 

İç
 A

n
ad

o
lu

 B
ö
lg

es
i 

Aksaray-Ağaçören Kahraman ve Pırlak 2007 

Kahraman 2006 

15.61-27.50 51.70-72.80 * * * * * * * 

Bolu Erdönmez 2017 11.23-16.29 48.90-69.60 * * * * * * * 

Ankara Ünver, Sakar ve Çelik 

2010 

16.06-25.50 47.84-66.74 * * 6.01-10.21 2.17-4.99 22.39-49.12 41.13-61.15 * 

Eskişehir Ateş 2018 17.98-22.63 66.96-69.63 * * * * * * * 

Kayseri Paris 2013 15.61-27.50 51.70-72.80 * * * * * * * 

Kayseri Uzun ve Paris 2017 14.18-20.82 72.36-62.21 * * * * * * * 

Kırşehir, Mucur Yıldız 2016 9.68-19.18 63.04-71.49 * * * * * * * 

Konya Aslansoy, 2012 15.36-19.77 64.99-69.58 0.91-52.01 2.38-5.77 4.23-7.01 1.28-2.53 16.62-18.92 57.52-62.92 10.45-17.23 

Nevşehir İmmaoğlu 2015 10.71-22.35 32.92-71.74 * * * * * * * 

Niğde Güven 2001 14.16-18.80 53.22-66.09 1.72-2.17 * * * * * * 

Sivas-Gürün Akça 1993 ve Akça ve 

Şen 1994 

16.1-26.1 61.6-76.85 * * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

14.24-22.40 55.93-69.95 1.31-2.09 2.38-5.77 5.12-8.61 1.72-3.76 19.50-34.02 49.32-62.03 10.45-17.23 

SY: Seleksiyon Yeri 
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler (devamı) 

Böl

ge 

İl Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Amasya Karadağ 2007 * 52.42-65.88 * * * * * * * 

Amasya 

Gümüşhacıköy 

Keleş 2012, Keleş ve 

ark 2014 

13.75-19.69 44.08-70.81 1.53-2.15 1.98-3.61 

Artvin Avcı ve ark 2001 14.73-24.80 58.04-73.65 * * * * * * 

Çorum-İskilip Köroğlu 2004 9.87-18.83 54.84-72.69 1.36-2.46 * * * * * * 

Çorum Karakaya ve ark 2017 13.30-17.20 52.20-68.00 1.5-2.1 4.9-6.4 1.4-2.3 18.5-27.00 51.7-63.0 10.8-16.1 

Çorum Boruzan 211 12.98-17.03 46.51-65.51 0.95-2.00 3.25-4.10 

Çorum-İskilip Karadeniz ve 

Çorumlu 2014 

14.11-20.72 57.78-67.82 1.51-2.03 * * * * * * 

Kastamonu Abdiş 2010 13.49-20.94 58.98-67.11 * * 4.35-6.39 1.24-2.19 13.74-41.84 41.34-66.11 9.68-15.77 

Ordu Taşçı 2016 13.30-17.20 52.20-68.00 1.50-2.10 2.70-3.80 

Ordu Karadeniz 2011 18.3-21.29 52.13-66.06 1.07-2.24 * * * * * * 

Tokat-Merkez ilçe Özkan 1993 * 58.04-73.65 1.38-2.18 * * * * * * 

Tokat –Başçiftlik Özongun 2001 18.77 54.72 * * * * * * * 

Tokat-Niksar Yılmaz 2007 17.09-23.93 62.24-73.05 1.36-2.20 5.962-7.585 1.795-

2.874 

12.426-

25.655 

56.397-

65.520 

9.182-13.130 

Tokat-Merkez ilçe Özkan 1993 14.73-22.80 58.04-73.65 1.38-2.18 * * * * * * 

Trabzon Reis 2010 13.3-17.2 52.2-68.0 1.50-2.14 4.9-6.4 1.4-2.3 18.5-27.0 51.7-63.0 10.8-16.1 

Trabzon Kırca ve ark 2014 13.37-17.21 52.27-67.97 1.50-2.14 * 4.99-6.43 1.46-6.43 18.50-27.03 51.76-63.00 10.85-16.10 

Doğ Kar Şen 1980 16.08-25.27 63.02-77.12 1.47-2.06 * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

14.48-21.13 54.81-69.76 1.37-2.15 2.97-3.95 5.02-6.64 1.46-3.02 16.33-29.96 50.58-64.13 10.26-15.44 
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler (devamı) 

Bölge İl Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

D
o

ğ
u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Bingöl Muradoğlu ve ark 

2011 

12.35-23.75 * * * * * * * * 

Bitlis-Adilcevaz Koyuncu ve Aşkın 

1995 

15.55-20.92 66.30-76.94 1.68-2.06 3.92-5.27 5.950-8.620 0.310-1.950 22.445-36.680 43.785-59.465 7.080-12.200 

Bitlis, Ahlat Muradoğlu ve Balta 

2010 (a) 

15.5-23.3 51.5-62.8 2.2-4.2 1.0-2.4 * * * * * 

Bitlis, hizan Muradoğlu ve ark 

2010 

12.8-22.3 49.8-66.1 1.5-2.8 1.1-2.7 3.79-5.98 1.46-2.63 14.88-28.71 50.58-66.60 9.16-16.42 

Erzincan-Kemah Bilgen 2012, Akça 

ve ark 2015 

13.74-22.34 48.97-66.45 1.69-2.74 2.18-5.3 * * * * * 

Iğdır, Tuzluca Gülsoy ve ark 2016 6.59-26.57 50.52-66.68 0.98-4.00 2.55-6.98 * * * * * 

Iğdır-

Karakoyunlu 

Kaya ve Gülsoy 

2017 

12.98-24.59 51.84-64.74 0.95-3.00 3.04-6.35 * * * * * 

Malatya Beyhan 1993 (%) 11.14-23.72 50.00-73.61 2.10-2.95 1.80-7.06 7.067-

26.249 

1.966-7.601 18.222-48.155 23.418-52.310 6.542-16.713 

Malatya, 

Hekimhan 

Gültekin 2017 11.47-14.43 59.21-71.73 1.52-1.97 2.49-5.17 4.62-6.76 2.41-3.65 24.79-43.48 41.75-57.17 6.56-13.94 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

12.46-22.44 53.52-68.63 1.58-2.96 2.26-5.15 5.35-11.9 1.53-3.96 20.08-39.25 39.88-58.88 7.33-14.82 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Adıyaman Kösekul 2017 13.69-19.85 49.44-60.87 5.629-7.030 1.395-3.787 14.434-30.052 49.647-63.534 7.731-15.097 

Diyarbakır, Şimşek 2010 (a) 12.50-23.80 56.29-69.40 1.66-3.35 * * * * * * 

Hakkari Taşkın 2004 15.00-21.64 52.00-64.07 * * * * * * * 

Hakkari ve Bitlis Muradoğlu 2005 13.7-20.0 57.8-66.2 1.76-2.98 1.93-4.97 * * * * * 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 

2007 

13.9-21.1 51.3-67 1.1-2.5 1.0-3.5 * * * * * 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 

2007 

15.0-21.64 52.00-64.07 * * * * * * * 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 

2010 

13.9-23.3 51.3-67.0 1.10-2.50 1.00-4.20 2.54-5.55 1.14-2.79 11.92-36.17 44.34-67.51 09.97-15.37 

Mardin, Mazıdağı Şimşek  ve 

Osmanoğlu 2010 

13.90-23.30 51.30-67.00 * * * * * * *
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler (devamı) 

Böl

ge 

İl Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Mardin, Mazıdağı Şimşek  ve 

Osmanoğlu 2010 

13.90-23.30 51.30-67.00 

Şanlıurfa Şimşek 2010 (b) 13.70-20.18 58.88-65.64 1.88-2.89 1.63-4.73 

Şanlıurfa Başak 2019 15.40-20.74 50.49-62.50 2.41-3.20 

Van-Bahçesaray Koyuncu ve ark 

2002 

12.87-18.97 62.08-70.16 0.84-2.12 2.13-3.59 * * * * * 

Van-Çatak Kazankaya ve 

ark 2003 

13.07-16.17 61.83-73.80 0.5-1.21 * * * * * * 

Van Gevaş Yarılgaç ve ark 

2003a 

12.11-23.43 54.89-68.20 1.62-3.21 

Van Gevaş Yarılgaç 1997 12.50-23.80 59.29-69.40 1.66-3.35 * * * * * * 

Van, Van Gölü 

civarı 

Başer ve ark 

2016 

12.55-21.34 63.99-69.34 1.33-2.50 2.09-3.87 

Van Gölü havzası Özrenk ve ark 

2011 

4.98-6.77 1.88-3.93 15.90-40.69 40.95-59.98 0.17-0.27 

Van-Merkez, 

Bitlis-Ahlat 

Muradoğlu 2005 13.9-23.3 51.3-67.0 * * * * * * * 

Van Şemdin-Bahç Taşkın 2004 15.00-21.64 52.00-64.07 

Ortalama En Düşük -En Yüksek 

Değer Aralıkları 

14.45-22.27 51.65-65.53 1.34-2.66 1.74-4.01 4.38-6.45 1.47-3.50 14.08-35.64 44.97-63.67 
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2.3. Fenolojik Özellikler 

Seleksiyon çalışmalarında elde edilmiş olan ümitvar tiplerin çiçeklenme özellikleri, ümitvar 

tipler arasında protandri, protogeni ve homogami özellik gösteren tip sayısı ilk yapraklanma 

tarihleri, yan dallarda meyve verme oranı,  erkek ve dişi çiçek açma tarihleri, hasat tarihleri 

çizelge 3’te bölgeler ve bölgeler içerisinde alfabetik sırada illere göre sıralanmıştır.  
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Çizelge 3. Fenolojik Özellikler 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO (%) İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

Bölge İl Kaynak 52.8 

M
.

B
. 

Ölez 1971 52.8 

Amasya-Gümüşhacıköy Keleş 2012 %55 %25 %20 0-75 

A
k

d
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Burdur-Ağlasun Koyuncu ve Görgün 2003 4 0 3 23-84 20/3-10/4 10 /4-7/5 1-11 /5 

Isp-Yalvaç Yıldırım 2005 7 3 

Isparta-Yalvaç Yıldırım ve ark 2005 10-80 

Isp-Yenişarbademli Özkan 2002 4 3 * * * * * * 

Kahramanmaraş Özatar 1996 (%) 58.49 28.30 13.2 

Kahramanmaraş Beyhan ve Özatar 2008 %58.49 %28.30 %13.20 

Kahramanmaraş Demir 2018 20 10 0 * * 1-8/5 10-17/4 * 

Hatay Bayazıt 2000 %55.56 %33.33 %11.11 

Hatay yayladağı Bayazıt 2011 10-90 

E
g

e 
B

. İzmir Gün 1998 20 12 4 1/4-15/5 1/4-15/5 4-24/9 

Denizli-Çameli, Bozkurt Aşkın ve Gün 1995 18 20 1 

İç Ege Arda 2006 5 3 7 25-90 * * * * 

İç
 A

n
ad

o
lu

 B
ö
lg

es
i 

Afyonkarahisar Aslansoy 2012 12-17/4 24/4-3/5 26/4-5/5 

Aksaray-Ağaçören Kahraman ve Pırlak 2007, 

Kahraman 2006 

3 3 0 20-80 3-15/4 26/4-1/5 24/4-6/5 

Ermenek Oğuz 1998 %87.50 %12.50 0-86.67 28/4-22/5 1 -22/5 

Ermenek Oğuz, ve Aşkın 2007. 14 2 0 10-85 1-26/4 19/4-1/5 24/4-10/5 15/9-25/10 

Eskişehir Ateş 2018 10-30/4 21/4-10/5 23/4-13/5 

Ankara Ünver 2005 %43 %39 %18 3-15/5 30/4-15/5 

Ankara Ünver ve Çelik 2005 9 3 10 

Ankara Ünver, Sakar ve Çelik 2010 2 2 10 10-100 

Kayseri Paris ve Uzun 2015 16-27/4 3-14/5 2-17/5 

Niğde Güleryüz ve Güven 2001 5 1 0 * * * * * 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi Çiçek 

Açma Zamanı, HT: Hasat Tarihi 

204



Çizelge 3. Fenolojik İncelemeler (devamı) 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO (%) İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

İç
 A

n
ad

o
lu

 

B
ö

lg
es

i 

Kayseri Paris 2013 55-90 

Kayseri Paris ve Uzun 2015 21 14 13 10-90 6-27/4 18/4-14/5 18/4-14/5 

Kırşehir, Mucur Yıldız 2016 30-80 23/4-3/5 1-20/9 

Konya Aslansoy, 2012 23 5 0 

Konya Kaya Orbay 2016 * * * * 9-13/4 24-29/4 9-15/5 

Sivas Gürün Akça 1993 18 21 2 10-100 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Amasya Karadağ 2007 14 3 3 20-60 10-29/4 21/4-9/5 20/4-5/5 * 

Amasya-Gümüşhacıköy Keleş 2012 11 5 4 0-75 2-12/5 23/4-2/5 25/4-7/5 

Amasya-Gümüşhacıköy Keleş ve ark 2014 11 5 4 0-75 2-12/5 6-20/5 11-2/5 

Artvin-borçka Serdar ve ark 2001 * * * 62.8-83.3 * * * 15/9-15/10 

Artvin Avcı ve ark 2001 0 0 2 * * * * * 

Çorum-İskilip Köroğlu 2004 10 8 5 30-70 24/4-8/5 

Çorum-İskilip Karadeniz ve Çorumlu 2014 25-100 16/4-15/5 

Rize Balcı ve ark 2001 65-100 

Tokat-Niksar Akça ve ark 2001 3 9 2 60-90 

Tokat-Niksar Yılmaz 2007 9 2 1 20-85 

Tokat –Başçiftlik Özongun 2001 * * * 38.42 * * * * 

Tokat-Merkez Özkan 1993 13 4 4 * * * * * 

Tokat-Turhal Kılıçoğlu 2017 14 5 2 35-85 2-8/4 12-24/4 14-21/4 

Trabzon Reis 2010 8 1 1 30-60 18/3-15/4 20/4-5/5 25/4-7/5 15/9-15/10 

Trabzon Reis 2010 8 1 1 30-60 18/3-15/4 20/4-5/5 25/4-7/5 15/9-15/5 

Trabzon Kırca ve ark 2014 8 1 1 30-60 * 20/4-5/5 25/4-7/5 11/9-8/10 

Trabzon-Çaykara Kocabaş 2016 10 0 0 0-80 19/3-14/4 3-27/4 9/4-4/5 

Ordu Taşçı 2016 4 0 7 10/4-4/5 20/4-18/5 25/4-28/5 

Ordu Karadeniz 2011 2 10 

D
o

ğ
u
 A

B
 Bingöl Muradoğlu, Gündoğdu, Kalan 2011. 10-70 

Bingöl Kalan 2011 29 8 3 20-100 22/4-3/5 7-20/5 7-21/5 26/9-14/5 

Bitlis-Adilcevaz Yılmaz 2001 * * * 10-70 * * * * 

Bitlis, hizan Akça ve Şen 2001 50-90 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi Çiçek 

Açma Zamanı, HT: Hasat Tarihi 
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Çizelge 3. Fenolojik İncelemeler (devamı) 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO 

(%) 

İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

D
o

ğ
u
 A

.B
 Bitlis, Hizan Oğuz ve ark 2003 12 2 0 19-28/4 10-16/4 4-18/4 

Bitlis, Merkez Kaymaz 2005 19-31/4 5-18/5 9-19/5 

Bitlis, Hizan Muradoğlu ve ark 2010 4-13/10 

Bitlis, Ahlat Muradoğlu ve Balta 2010 3-20/10 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Adıyaman Kemah Bilgen 2012 3 3 3 50-80 18/4-14/5 

Adıyaman Kösekul 2017 (%) 55.55 37.77 6.66 

Diyarbakır, Dicle, Hani, 

Egil, Kocaköy 

Şimşek 2010 (a) 9 0 1 * 2-5/4 11-14/4 9-19/4 15- 25/9 

Diyarbakır Şimşek ve ark 2011 5 4 1 6-18/4 15/9-10/10 

Diyarbakır Yılmaz 2019 18 0 0 31/3-8/4 6-17/4 15-24/4 5-15/10 

Diyarbakır Çiçek 2019 14 1 4 0-100 16-28/04 23/04-9/05 27/04-10/05 19-29/9 

Erzincan-Kemah Bilgen 2012, Akça ve ark 2015 3 3 3 

Gaziantep Aktuğ Tahtacı ve ark 2011 7 2 1 11.67-80.00 16-25/3 * * * 

Hakkari Taşkın 2004 15 5 0 * * * * * 

Hakkari Yarılgaç ve Taşkın 2007 15 5 0 20-60 14/4-10/5 14-29/5 15-30/5 25/9-7/10 

Hakkari ve Bitlis Muradoğlu 2005 29 17 4 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 2007 21 10 4 20-100 28/4-10/5 1-15/10 

Iğdır, Kağızman Varol 2019 12 4 0 * 13-22/4 16-30/4 17-30/4 20/9-4/10 

Malatya Beyhan 1993 %68.66 %25.37 %5.38 * * * * * 

Malatya, Darende Beyhan 2005 %74.2 %12.99 %12.99 20/04-7/05 20/04-7/05 

Malatya, Hekimhan Gültekin 2017 9 2 0 12-20/4 22/4-4/5 25/4-7/5 

Malatya hekimhan Öztürkci 2015 19 0 0 16-28/4 10-22/5 17-28/5 30/9-1/10 

Bingöl Kalan 2011 29 8 3 

Muş Yarılgaç ve ark 2005 (b) 7 10 3 

Kemah Bilgen ve ark 50-80 

Amasya Karadağ 2007 30-70 

Van Başak 2001 * * * 40-90 * * * * 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi 

Çiçek Açma Zamanı, HT: Hasat Tarihi 
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Çizelge 3. Fenolojik İncelemeler (devamı) 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO 

(%) 

İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

Bölge İl Kaynak 52.8 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Tokat-Başçiftlik Akça ve Özongun 50-70 

Mard-Mazıdağı Şimşek ve Osmanoğlu 2010 6 1 1 * 2-5/4 11-14/4 9-19/4 15-30/9 

Mardin, Mazıdağı Şimşek  ve Osmanoğlu 2010 7 1 0 

Mardin, Beyazsu Turğut 2015 7 2 0 28-56 25-29/3 15-19/4 14-23/4 8-25/9 

Muş Yarılgaç ve ark 2005 9 4 7 40-100 * 20-28/4 20/4-2 /5 5-30/10 

Muş Aykut 2001 

Siirt Demir 2007. 20 6 4 10-20 20-28/4 5-21/5 5-9/5 27/9-5/10 

Ş-Adıy-mard Seçilmiş 1997 30-100 

Şanlıurfa Şimşek 2010 (b) 7 4 0 75-90 30/3-6 /4 29/3-7/4 5-20/9 

Şanlıurfa Başak 2019 20 0 0 40-75 İY 11-

18/3 

25/3-3/4 25/3-3/4 1-7/10 

Van Bahçesaray Yaviç 2000 * * * 30-100 * * * * 

Van-Çatak Şahinbaş 2001 * * * 20-70 * * * * 

Van-Erciş ve Mradiye Çelik 1998 %38 %38 %24 

Van-Gevaş Yarılgaç 1997 9 4 7 40-100 

Van-Merkez Yarılgaç, Başak, Şen 2001 12 5 3 * * * * * 

Van Başak 2001 * * * 40-90 * * * * 

Van Gevaş, Edremit Yarılgaç ve ark 2003 * * * 0-65 * * * * 

Van-Merkez Başak 2001 30-100 

Van-Merkez Yarılgaç ve ark 2005 9 4 5 40-100 15/4-8/5 18/4-11/5 3-23/10 

Van-Bahçesa Şen ve Vayiç 2001 7 2 1 20-70 

Van Bahçesaray Şen ve ark 2001 * * * 30-100 * * * * 

Van-Merkez Yarılgaç ve ark 2001 12 5 3 * * * * * 

Van-Merkez, Bitlis-Ahlat Muradoğlu 2005 29 14 4 * * * * * 

Van-Çatak Şahinbaş 2001 20-60 

Van-Çatak Kazankaya ve ark 2003 21 5 0 20-70 13-31/4 9-16/5 12-22/5 19-30/9 

Van Şemdin-Bahç Taşkın 2004 15 5 0 

Van Gevaş Akça ve Osmanoğlu 1990 2-/4 10-18/4 7-18/4 

Van Gevaş Yarılgaç 1997 %45 %20 %35 20-100 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi Çiçek Açma Zamanı, 

HT: Hasat Tarihi 
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Çizelge 4. Seleksiyonda belirlenmiş bireylerin meyve özelliklerinin bölge ortalama en düşük ve en yüksek değer aralıkları 

Bölgeler ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK (mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik (mm) 

Marmara Bölgesi 27 8.29-18.03 3.68-8.90 38.26-60.84 1.17-1.94 26.33-38.94 30.46-47.15 29.04-38.93 

Ege Bölgesi 25 9.57-16.27 4.67-8.04 42.74-58.56 0.87-1.62 28.45-35.31 33.64-46.82 29.91-38.06 

İç Anadolu Bölgesi 21 9.81-15.57 4.95-7.78 42.75-59.46 1.02-1.76 29.88-38.21 33.48-45.09 30.76-39.62 

Akdeniz Bölgesi 31 10.30-16.52 5.18-8.61 42.62-58.50 0.99-1.88 29.92-33.76 31,75-47,51 31,03-39,93 

Karadeniz Bölgesi 38 9.02-15.49 4.93-7.70 44.90-62.45 1.01-2.39 28.27-35.70 33.01-43.66 28.49-35.90 

Doğu Anadolu Bölgesi 29 9.67-16.36 5.22-7.86 40.06-57.73 1.32-2.63 29.67-37.69 31.65-43.35 29.54-38.72 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 21 9.43-14.97 4.65-7.05 40.01-56.52 1.14-1.95 28.52-35.22 31.47-42.96 28.89-36.76 

Çizelge 5. Seleksiyonda belirlenmiş bireylerin biyokimyasal özelliklerinin bölge ortalama en düşük ve en yüksek değer aralıkları 

Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

Marmara Bölgesi 13.75-19.69 51.21-71.67 1.53-2.15 50.34-72.54 * * * * * 

Akdeniz Bölgesi 12.31-23.59 61.26-76.53 1.17-2.32 3.04-5.37 5.24-7.62 2.56-3.67 21.18-40.20 43.94-60.12 9.91-11.51 

Ege Bölgesi 12.75-21.27 55.93-73.18 0.7-1.8 2.71-3.77 5.33-7.88 1.99-3.35 14.34-29.03 49.76-65.58 8.75-14.72 

İç Anadolu Bölgesi 14.24-22.40 55.93-69.95 1.31-2.09 2.38-5.77 5.12-8.61 1.72-3.76 19.50-34.02 49.32-62.03 10.45-17.23 

Karadeniz Bölgesi 14.48-21.13 54.81-69.76 1.37-2.15 2.97-3.95 5.02-6.64 1.46-3.02 16.33-29.96 50.58-64.13 10.26-15.44 

Doğu Anadolu Bölgesi 12.46-22.44 53.52-68.63 1.58-2.96 2.26-5.15 5.35-11.9 1.53-3.96 20.08-39.25 39.88-58.88 7.33-14.82 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 14.45-22.27 51.65-65.53 1.34-2.66 1.74-4.01 4.38-6.45 1.47-3.50 14.08-35.64 44.97-63.67 0.17-0.27 
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3. DEĞERLENDİRME

Ülkemizde ceviz seleksiyon ıslahı konusunda, her bölgemizde, çok sayıda ilimizde gerek 

lisansüstü tez çalışması, araştırma projesi şeklinde gerekse kongre ve sempozyumlarda bildiri 

olarak sunulmak üzere çok değerli çalışmalar yapılmış olup standart yerli ceviz çeşitlerinin 

tescili de gerçekleştirilmiştir.  

Ceviz gerek asırlardır Anadolu’nun doğal bir bitkisi olması gerekse adaptasyon yeteneğinin 

olması nedeniyle ülkemizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ceviz ağacı varlığımız ve ceviz 

yetiştiriciliği kültürümüzün çok eski olmasına rağmen Türkiye dışsatımda söz sahibi ülkeler 

arasında yer alamamaktadır.  

Bu çalışma içerisinde de yer aldığı üzere her bölge hatta ilimizde, farklı noktalarda seleksiyon 

çalışmaları sırasında yüzlerce hatta binlerce tip arasından seçilen ortalama 20 adet ümitvar 

tipler arasında bile gerek meyve özellikleri, gerek yan dal verimliliği ve fenolojisi, gerekse 

biyokimyasal özellikleri bakımından sahip olduğumuz zenginlik genetik çeşitlilik açısından 

büyük bir avantajdır.  

Seleksiyon çalışmalarında tohumdan yetişmiş, bakım koşullarının çoğunlukla yetersiz olduğu 

koşullarda sözkonusu üstün özellikleri gösteren genotiplerin Seleksiyon 2 aşaması ile aşı ile 

çoğaltılarak adaptasyon parsellerine alınması ve çoğaltılarak gen kynaklarının korunması 

sağlanmalıdır.  

4. SONUÇ

Ülkemizde bugüne kadar yapılmış olan seleksiyon çalışmalarını bölgelerimiz bazında 

derlediğimiz bu çalışmamızda, çalışmalarda belirlenmiş olan ümitvar tiplerin ortalama olarak 

meyve özellikleri (çizelge 1), biyokimyasal özellikleri (çizelge 2), fenolojik özellikleri 

(çizelge 3) verilmeye çalışılmıştır.  

Bölgelerde yapılmış olan çalışmaların ortalamaları da çizelge 4 ve çizelge 5’te verilmiştir. 

Verime etki eden en önemli kriterlerinden biri olan meyve ağırlığının en yüksek değeri 

maksimum 18.03 g ile Marmara bölgesinde yapılmış olan seleksiyon çalışmasında elde 

edilmiştir. Biyokimyasal özelliklerden yağ oranının en fazla olduğu tip Akdeniz bölgesinde 

belirlenen ümitvar tipte belirlenmiştir.  
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ÖZET 

Dünya ülkelerinin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan yakınlaşması, ticari ilişkilerin 

yoğunlaşması, uluslararası ve bölgesel anlaşmaların piyasalarda birleştirici rol üstlenmesi 

küreselleşmenin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Küreselleşen ekonomik yapı; iletişim ve 

teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda bilgiye erişimin kolaylaşması, teknoloji yoğun 

üretim süreçlerinin gelişimine paralel olarak insanın fiziksel gücüne olan ihtiyacın azalması, 

tüketicilerin sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ürünlere hızlı erişebilme taleplerinin artması, sosyo-

ekonomik nedenler başta olmak üzere insanların göç etme eğilimlerinin yükselmesi gibi 

birçok bileşenin etkisiyle işgücü piyasalarının şekillenmesine katkı sağlamıştır. Bu süreç 

üretim faktörlerinin değişimini doğrudan etkilerken, işgücünün niteliksel değişimini ve 

sektörel olarak niceliksel dağılımını farklılaştırmıştır. İşgücünün üretim sürecindeki etkileyen 

ve etkilenen yapısı nedeniyle önem arz etmesi; değişen beklentileri karşılayabilmek ve pazar 

koşullarına uyum sağlayabilmek için işgücü piyasalarının analiz edilmesine duyulan ihtiyacı 

artırmaktadır. İşgücü piyasalarını analiz edebilmek için tüm bu makroekonomik ve 

mikroekonomik bileşenleri iyi analiz etmek, anlamak ve anlamlandırmak gerekmektedir. Bu 

nedenle de piyasanın alt basamağı olan ve diğer sektörlere geçiş sürecinde işgücü kaynağı 

yaratan tarım sektörünün ve tarımsal işgücünün analiz edilmesi gerekmektedir. Çalışma 

kapsamında; Türkiye’de tarım sektörünün ve tarımsal işgücü piyasasının çok boyutlu 

analizinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ikincil verilerden ve istatistiksel göstergelerden 

hareketle SWOT analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sektöre ve işgücü piyasalarına 

yönelik proje fikirleri ve politika önerilerinde bulunulmuştur. Çalışmada gerçekleştiren 

analizin ve sunulan önerilerin tarımsal işgücüne yönelik yapılacak diğer çalışmalara kaynak 

oluşturması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: işgücü, tarım sektörü, tarımsal işgücü, swot analizi. 

ABSTRACT 

The economic, social and political rapprochement of the world countries, the intensification 

of commercial relations, the fact that international and regional agreements play a unifying 

role in the markets have contributed to the formation of globalization. As a result of the 

developments in globalizing economic structure, communication and technology facilitating 

access to information, decreasing the need for human physical strength in parallel with the 

development of technology-intensive production processes, increasing the demands of 

consumers for quick access to healthy, quality and reliable products, socio-economic reasons 

contributed to the shaping of labor markets with the effect of many components such as the 

high tendency of people to migrate. While this process directly affected the change of 

production factors, it differentiated the qualitative change of the workforce and its quantitative 
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distribution. The importance of the influencing and affected structure of the workforce in the 

production process increases the need to analyze the labor markets in order to meet changing 

expectations and adapt to market conditions. In order to analyze labor markets, it is necessary 

to analyze, understand and make sense of all these macroeconomic and microeconomic 

components. For this reason, it is necessary to analyze the agricultural sector and the 

agricultural labor force, which is the lower step of the market and creates a labor resource 

during the transition to other sectors. In order to realize the multi-dimensional analysis of the 

agricultural sector and the agricultural labor market in Turkey under study SWOT analysis 

was made from secondary data and statistical indicators. According to the results of the 

analysis, project ideas and policy suggestions for sectoral and labor markets were made. It is 

expected that the analysis carried out in the study and the proposals presented will constitute a 

source for other studies to be conducted for the agricultural workforce. 

Keywords: labor, agriculture, agriculture sector, agricultural labor force, swot analysis. 

GİRİŞ 

Uluslararası rekabet gücünün belirlenmesinde ve ulusal ekonomik faaliyetlerin nicel olarak 

ölçülmesinde kullanılabilecek makroekonomik değer; üretimdir. Üretimin gerçekleştirilmesi 

ve ekonomilerde değer yaratılabilmesi için tüm üretim faktörlerinin rasyonel kullanımına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim faktörleri içerisinde yüksek etkinlik derecesi ve dinamik 

yapısıyla işgücü; sahip olduğu nitelikler sayesinde diğer kaynakların kullanımına katkı 

sağlayarak ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine yönelik değer yaratmaktadır. Ekonomik 

olarak ise işgücü kavramı; toplam nüfus içerisinde üretim faaliyetlerine katılan ve değer 

yaratan aktif nüfus olarak tanımlanmaktadır. 

İnsanların üreten bir varlığı temsil ettiği, teknik ve teknolojiyi kullanarak üretime yönelik 

faaliyetleri gerçekleştirdiği ilk basamak ve üretimin çıkış noktası tarımdır. Tarımsal 

faaliyetler gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde; toplum için gerekli olan temel besin 

maddelerinin üretilmesi, gıda ihtiyaçlarının karşılanması, tarıma dayalı sanayilerden kaynak 

aktarılması, tarıma bağlı sanayilere hammadde kaynağı sağlanması, milli gelir ve ödemeler 

bilançosuna katkıda bulunulması, diğer sektörlere yönelik işgücü transferlerinin 

gerçekleştirmesi açısından önem arz etmektedir. Tarım sektörünün ekonomiye sağladığı tüm 

bu katkıların sürdürülebilir olması için üretimin etkileyen ve etkilenen kaynağı olan 

işgücünün nicelik ve nitelikler bakımından planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşgücünün 

planlanmasına yönelik faaliyetler; mikro ve makro düzeydeki analiz sürecini, işgücü arz ve 

talebini, işgücü çeşitlerini, işgücü standartlarını, işgücü niteliklerini, görev tanımlamalarını 

kapsayan bir çalışma olarak tanımlanır (Şantaş vd., 2012).  

Tarım sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayabilmesi, sektöre yönelik 

gereken planlamanın yapılabilmesi ve üretim sürecinin yönetilebilmesi için mevcut durumun 

analiz edilmesine, işgücü kaynağının niceliksel özelliklerinin bilinmesine ve işgücü 

potansiyelinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım sektöründe işgücünün 

planlanması; diğer sektörlere transfer edilen işgücü kaynağı açısından da önem arz 

etmektedir. Çünkü kırsal alanda atıl kalan işgücü; kırsalda gerçekleştirilen çeşitli yatırımlar ve 

kentlerde sanayi-hizmet sektöründe yaratılan istihdam kaynakları üzerinden üretime 

kazandırılacak, böylece ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışma kapsamında; dünyada ve Türkiye’de işgücü piyasalarının genel durumu ve 

tarımsal işgücünün piyasa içerisindeki yapısı analiz edilmiş, Türkiye tarım sektörünün mevcut 

yapı içerisinde güçlü-zayıf yönleriyle, fırsat-tehdit unsurları belirlenerek tarımsal işgücüne 

yönelik politika ve proje önerilerinde bulunulmuştur. Bu çalışmanın alanda yapılacak diğer 

çalışmalar için kaynak oluşturması, önerilen politika ve projelerin sahaya yönelik 

faaliyetlerde önceliklendirilmesi beklenmektedir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Çalışma ikincil verilerden derlenmiş olup; çalışma süresince konuyla ilgili kurum ve 

kuruluşların raporlarından, ulusal veya uluslararası çeşitli kitaplar, makaleler ve veri 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de tarımsal işgücü piyasalarının mevcut 

durumunun analiz edilmesine katkı sağlayacak verilerin tamamı çalışma kapsamında 

incelenmiş ve tablolar halinde çalışmada derlenmiştir. 

Yöntem 

Çalışmanın konusu olan tarımsal işgücüne yönelik istatistiki veriler derlenerek, konu ile ilgili 

önceden yapılmış çalışmalar incelenmiştir. “SWOT Analizi Yöntemi”  incelenen konunun 

kaynağı olan “Güçlü” (Strenghts) ve  “Zayıf”  (Weaknesses)  yönlerin belirlenmesinde ve dış 

çevreden kaynaklanan “Fırsat” (Opportunities) ve “Tehdit” (Threats) unsurlarının tespit 

edilmesinde kullanılmıştır. SWOT Analizi kavramı ilk olarak San Francisco Üniversitesi’nde 

yönetim konusunda çalışan Prof. Dr. Heinz Weihrich’in “Long Range Planning”de çıkan 

makalesi ile ortaya konmuştur (Cebecioğlu, 2006). Stratejik analiz ve planlanmalarda sıklıkla 

tercih edilen bir yöntem olan SWOT analizi; işletmelerin, sektörün ve ülkenin dış pazarda 

rekabet gücünü artırılmasına, değişen koşullara uygun muhtemel gelişmelerin öngörülmesine, 

sahip olunan kaynak ve becerilerin en uygun şekilde değerlendirilmesine yönelik 

kullanılmaktadır (İlter Tabak, 2003). SWOT Analizi sonucunda elde edilecek önemli 

sonuçlardan biri çalışma konusuyla ilgili mevcut durumun tespitidir. Bu açıdan SWOT bir 

“Mevcut Durum Analizi”ni ifade etmektedir (Aktan, 1999). Bu çalışma kapsamında 

Türkiye’deki tarımsal işgücü çok boyutlu incelenmiş; güçlü-zayıf yönler, fırsat-tehdit 

unsurları başlıkları altında sektörel işgücüne yönelik mevcut durum analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASALARI 

Dünya Bankası’nın 2019 verisine göre toplam nüfusun %44,73’ünün kırsal alanlarda 

yaşadığını düşünürsek, tarım sektörünün diğer sektörlere kıyasla önemli bir istihdam alanı 

yarattığını söyleyebiliriz. Bu verilere göre toplam 7.594.270,36 kişi olan dünya nüfusunun 

%61,36’sı toplam işgücü varlığını oluşturmaktadır. Toplam işgücü içerisinde ise işgücüne 

katılım oranı %64,10 ve toplam istihdam oranı %45,51’dir. Dünyadaki toplam işsizlik oranı 

doğal işsizlik sınırının (%4) üzerinde olup, %5,36’dır. Uluslararası göçmen stoku1 ise dünya 

genelinde %3,30’dur. Uluslararası göçmen stoku; tarım sektörü için özel önem ifade 

etmektedir. Çünkü göçmenler genellikle işgücü piyasalarına dâhil olabilmenin ilk basamağını 

tarım sektörü olarak görmekte, çalışma iznine sahip olmayanlar geçimlerini sağlayabilmek 

için diğer işgücü piyasalarına göre daha az denetlenen tarımda istihdam edilmeyi tercih 

etmektedirler. 

Şekil 1’de belirtilen verilerin tamamı aktif nüfusu kapsamakta olup çocuk işçiliğine yönelik 

nitelikli bölgesel verilerin elde edilememesinden dolayı şekilde bu bilgiye yer verilememiştir. 

Şekilde bölgelere göre istihdamın yapısı incelenmiş ve bölgelere göre gelişmişlik farklılıkları 

tespit edilmiştir. Örneğin; Kuzey Amerika’da işgücüne katılım oranı %63,10 ve toplam 

istihdam oranı %50,86’dır. Kadınların toplam istihdam içerisindeki payı yüksektir (%55,20). 

İşsizlik oranı doğal işsizlik oranı olarak belirlenen %4 dolaylarındadır. Uluslararası göçmen 

stoku ise iş imkânlarının çeşitliliği ve istihdama yönelik fırsatlar nedeniyle diğer bölgelere 

kıyasla yüksektir (%15,40). Nüfus değerleri Kuzey Amerika ile yakın olan Arap Ülkeleri’nde 

ise işgücüne katılım oranı %46,30 ve toplam istihdam oranı %32,44’dür. Kadınların kültürel 

1 Belirli bir zamanda bir ülkede ikamet eden toplam göçmen sayısını ifade eder (Uluslararası Göç Örgütü, 2019). 
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sebeplerle işgücüne katılımı sınırlı olup yaklaşık %15,20 oranında değer almaktadır. 

Uluslararası göçmen stok oranı %9,10 olan Arap ülkelerinde bu oranın sağlanan iş 

imkânlarına göre yüksek olması Türkiye’nin göç konusunda transit ülke olmasından 

kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin dış ekonomik kaynaklı verdiği göçlerin zaman içerisinde 

kalıcılaşması, kültürel uyum ve aile birleşimi gibi nedenlerle Arap ülkelerinde göçmen nüfusu 

artmıştır (Mercan Sarı, 2018). Güney Asya ülkelerinde ise nüfus diğer bölgelere göre daha 

yoğundur. Bu ülkelerde işgücüne katılım oranının %51,50 ve işsizlik oranının %2,70 olması 

yani iki oranında düşük olması kadın istihdamı ile ilişkilidir. Kadınların genellikle kent 

alanlarında evsel üretimde, kır alanlarında ise ücretsiz tarım işçileri olarak istihdam edilmesi, 

kültürel etkiler nedeniyle kadınların istihdam alanlarının sınırlı kalması resmi rakamlarda 

kadın istihdamının beklenen etkiyi yaratamamasına neden olmaktadır. Güney Asya 

ülkelerinde toplam istihdam içerisinde kadınların oranının %22,50 olması bu durumun ispatı 

niteliğindedir. Uluslararası göçmen stoku verisinde ise Güney Asya ülkeleri genellikle göç 

veren ülkelere sahip olması nedeniyle en düşük değere sahiptir. Türkiye’nin de içerisinde 

olduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki veriler incelendiğinde; işgücüne katılım 

oranının %46,70, kadınların işgücüne katılım oranının %16,50 ve işsizlik oranının %10 

olduğu görülmektedir. Siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle oluşan kaotik ortamın özellikle 

Ortadoğu’da işsizlik sorununu tetiklediği; uzun dönemli işsizlik problemlerinin işgücüne 

katılım oranını etkilediği bilinmektedir. Ayrıca uluslararası göçmen stokunun da yüksek 

olması işgücü piyasalarına katılım ve işsizlik oranları üzerinde doğrudan etkilidir. Göçmenler; 

ucuz işgücü arzı yaratmaları, genellikle kayıt dışı istihdam edilmeleri, sosyal koruma 

taleplerinin olmaması gibi nedenlerle işletme maliyetlerinin minimize edilmesine katkı 

sağladıkları için işverenler tarafından tercih edilmektedirler. Göçmenlerin yarattığı işgücü arzı 

kayıtlı ekonomide işsizlik probleminin kaynağını oluşturmaktadır. 

Şekil 1. Bölgelere Göre İşgücü Piyasasının Yapısı 

Kaynak: Dünya Bankası, 2019; ILO, 2018. 

Şekil 2’de bölgelere göre istihdam edilen nüfusun cinsiyete göre sektörel dağılımı verilmiştir. 

Gelişmiş ekonomilerin temsilcisi olan Kuzey Amerika’da hizmetler sektörüne yönelik 

istihdam oranlarının ön planda olduğu ve kadınların istihdam içerisinde etkin rol aldığı 

görülmektedir. Hizmet sektöründe istihdam edilen kadınların oranı %46,10 olup tarımda 
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istihdam edilen kadınların oranı %0,50’dir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kadınların hizmetler 

sektöründe istihdam edilme oranları azalırken, tarım sektörüne yönelik istihdam oranları 

artmaktadır. 

Şekil 2. Dünyada İstihdam Edilen Nüfusun Cinsiyete ve Sektöre Göre Dağılımı (%) 

Kaynak: Dünya Bankası, 2019; ILO, 2018. 

Türkiye işgücü piyasalarının analiz edilmesi ve benzer bir grup içinde yer alan ülkelerle 

karşılaştırılabilmesi amacıyla Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin 

işgücü verileri incelenmiştir. Ülkelerin sıralama kriterleri nüfus varlığına göre 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de ülkelere göre nüfus yapısı ve işgücü piyasalarının genel 

özellikleri verilmiştir. OECD ülkelerindeki kadın ve erkek nüfusu oransal olarak birbirine çok 

yakındır. Türkiye’de toplam işgücü arzının diğer ülkelere kıyasla daha düşük bir değere sahip 

olduğu görülmektedir (%39,37). Bu durumun Türkiye’deki temel sebepleri; eğitimine devam 

eden genç nüfusun fazla olması, kadınların istihdama etkin katılımlarının sağlanamaması, 

kayıt dışı istihdamın yüksek olması ve teknoloji kullanımına yönelik işgücü niteliğinin düşük 
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olmasıdır. Teknoloji kullanımına yönelik niteliklerin yetersiz olmasının en temel kanıtı ise 

tarımda çalışanların GSYH’dan kişi başına aldıkları gelirdir. Kırsal alanlarda katma değerli 

üretim düzeyinin düşük olması nedeniyle gelir artışı yaratılamamaktadır. İşgücü piyasasındaki 

bir diğer problem ise kayıt dışı istihdamdır. Türkiye, Yunanistan ve İspanya’da kayıt dışı 

istihdam yüksektir. Ekonomik, sosyolojik ve kültürel temele dayanan kayıt dışı istihdam 

probleminin başında göçmen işgücün arz ettiği ucuz işgücü vardır. Sosyal güvence talebi 

olmayan, yerli işgücüne göre daha düşük ücret karşılığında çalışmaya razı olan ve tarımsal 

faaliyetlere katılmak için düzensiz göç eden işgücü Türkiye’de kayıt dışılığın artışına neden 

olmaktadır (Bozdemir ve Bayramoğlu, 2019). İspanya’da kayıt dışı istihdam tarım, turizm ve 

hizmet sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaygındır. İspanya; Latin Amerika 

ülkelerinden ekonomik krizler nedeniyle, Kuzey Afrika’dan da tarım sektöründe çalışmak 

üzere göç edenlerin ülkesidir (Koçak ve Gündüz, 2016). Yunanistan’da ise özellikle son 

yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve göçmen işçilerin neden olduğu işsizlik sonucunda kayıt 

dışı istihdam oranı artmıştır. Yunanistan’daki geniş kayıt dışı sektör düzensiz göç 

hareketlerinin Güney Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmasından da kaynaklanmaktadır  (Şenses 

Özcan, 2015). Göçmen işçilerin bu ülkeleri yaşam alanları olarak seçmeleri, bu ülkelerde 

istihdam edilmek istemeleri işgücü piyasalarında kayıt dışılığa neden olmaktadır. 

Tablo 1. OECD Ülkeleri Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı ve İşgücü Piyasa Yapısı (%) 

Ülkeler 
Kadın 

Nüfusu 

Erkek 

Nüfusu 

Toplam 

İşgücü 

Arzı 

Toplam 

İstihdam 
İşsizlik 

Kayıt 

Dışı 

İstihdam 

Tarımda Çalışan 

Kişi Başına GSYH 

(ABD $) 

Amerika Birleşik Devletleri 50,50 49,50 50,58 48,00 4,36 6,64 69.765,63 

Meksika 50,21 49,79 45,80 43,42 3,42 8,58 4.824,71 

Japonya 51,17 48,83 51,86 50,97 2,83 0,17 26.007,67 

Almanya 50,76 49,24 52,86 50,60 3,75 4,25 28.423,49 

Türkiye 50,75 49,25 39,37 34,37 11,26 25,74 10.377,38 

Birleşik Krallık 50,66 49,34 51,39 49,08 4,33 4,67 43.982,86 

Fransa 50,83 49,17 46,78 42,17 9,4 13,6 55.619,10 

İtalya 51,27 48,73 42,70 37,33 11,21 22,79 45.248,84 

Kore 49,96 50,04 54,96 52,17 3,73 6,27 21.521,90 

İspanya 50,97 49,03 49,33 40,82 17,22 24,78 47.373,34 

Polonya 51,71 48,29 47,61 45,84 4,89 3,11 5.314,13 

Kanada 50,38 49,62 55,14 51,28 6,34 7,66 77.155,19 

Avustralya 50,18 49,82 53,32 49,55 5,59 8,41 78.798,23 

Şili 50,46 49,54 50,29 46,19 6,96 11,04 7.904,95 

Hollanda 50,25 49,75 53,52 50,52 4,84 6,16 76.452,88 

Belçika 50,69 49,31 43,98 40,95 7,59 9,41 59.632,56 

Yunanistan 50,78 49,22 43,44 35,60 21,49 29,51 19.445,45 

Çek Cumhuriyeti 50,85 49,15 50,34 49,26 2,89 1,11 - 

Portekiz 52,68 47,32 49,74 45,81 8,87 8,13 14.125,83 

İsveç 49,95 50,05 53,97 49,26 6,72 11,28 43.721,27 

Macaristan 52,43 47,57 47,59 45,63 4,16 4,84 18.076,66 

Avusturya 50,97 49,03 52,30 48,96 5,59 7,41 22.953,32 

İsviçre 50,46 49,54 58,47 55,45 4,8 4,2 23.576,38 

İsrail 50,33 49,67 49,21 44,31 4,22 17,78 57.499,04 

Danimarka 50,26 49,74 53,16 49,69 5,74 7,26 57.085,96 

Finlandiya 50,72 49,28 48,56 44,50 8,64 10,36 56.669,85 

Slovakya 51,39 48,61 50,25 46,50 8,13 7,87 33.726,31 

Norveç 49,55 50,45 53,03 50,60 4,16 4,84 119.413,39 

İrlanda 50,40 49,60 47,67 43,99 6,4 11,6 26.623,50 

Yeni Zelanda 50,83 49,17 56,99 52,83 4,88 9,12 40.035,45 

Litvanya 53,93 46,07 50,05 47,94 7,07 1,93 11.109,41 

Slovenya 50,34 49,66 47,12 44,76 6,56 4,44 15.331,22 

Letonya 54,08 45,92 50,54 46,79 8,71 7,29 10.599,45 

Estonya 53,13 46,87 52,21 98,78 5,76 3,24 31.818,61 

Lüksemburg 49,74 50,26 50,26 45,63 5,52 14,48 56.198,43 

İzlanda 49,85 50,15 62,99 60,00 2,75 5,25 115.588,72 

Kaynak: Migration Data Portal, 2018; Dünya Bankası, 2019. 

İstihdam edilen nüfusun statüye göre dağılımı ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin analiz 

edilmesine katkı sağlayan bir göstergedir. Gelişmiş ekonomilerde sanayi ve hizmet 

sektörünün gelişmesinden dolayı; istihdam oranının büyük kısmı işçi statüsünde yer alan 
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ücretlilere aittir (Şahin, 2007). Tablo 2’de işgücünün statüye göre dağılımı incelenmiştir. 

OECD ülkeleri genel ortalaması üzerinden bakıldığında; Türkiye’de işçi statüsünde istihdam 

edilen erkeklerin oranının genel ortalamada olduğu görülürken, kadın istihdamında (%19,24) 

oransal farklılık söz konusudur. Ücretsiz aile işçiliği oranları karşılaştırıldığında diğer 

ülkelere kıyasla Türkiye’de kadınların daha yüksek orana sahip olunduğu görülmektedir 

(%8,71). Genellikle tarımsal üretimde ücretsiz aile işçileri olarak görev alan kadınlar; kırdan 

kente gerçekleştirilen göçlerde niteliklerinden dolayı istihdama katılamamakta ve evsel üretim 

sonucunda gelir elde etmeye yönelmektedirler. OECD ülkeleri içerisinde kendi hesabına 

çalışanlar statüsünde bir inceleme yapıldığında Türkiye’nin oransal olarak bazı ülkelerin 

altında yer aldığı görülmektedir. Bu durum girişimcilik eğilimlerinin ve faaliyetlerinin 

yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; GEDI (Küresel Girişimcilik Enstitüsü 

Raporu)’ye göre Şili girişimcilik endeksi sıralamasında 137 ülke içerisinde 19. sırada olup 

indeks değeri 58,5’dir. Türkiye ise 37. sırada ve indeks değeri 44,5’dir. Girişimcilik 

faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, bireylerin risk alma eğilimlerinde piyasa 

güvenilirliğine ihtiyaç duyması gibi sebeplere ek olarak devletin çalışma hayatı için 

garantörlük yapmaması da kendi hesabına çalışanların oranını etkileyebilmektedir. 

Tablo 2. OECD Ülkeleri İşgücünün Statüye Göre Dağılımı (%) 

Ülkeler 

İş Statüsü 

İşçi İşveren 
Kendi Hesabına 

Çalışan 
Ücretsiz Aile İşgücü 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Amerika Birleşik Devletleri 42,55 47,64 1,01 2,71 2,24 3,77 0,04 0,03 

Meksika 24,58 43,80 0,84 3,67 8,38 13,93 2,61 2,19 

Japonya 39,13 49,86 0,36 1,69 1,81 4,67 1,99 0,49 

Almanya 43,10 46,47 1,14 3,32 2,19 3,41 0,25 0,13 

Türkiye 19,24 47,67 0,42 4,17 2,70 13,84 8,71 3,24 

Birleşik Krallık 41,52 43,05 0,66 1,79 4,22 8,40 0,18 0,18 

Fransa 43,09 45,09 1,12 3,25 2,56 4,52 0,29 0,08 

İtalya 33,98 42,20 1,71 4,86 5,03 10,87 0,75 0,61 

Kore 31,45 39,13 1,26 4,18 5,75 14,20 3,49 0,54 

İspanya 39,58 43,46 1,53 3,42 4,00 7,56 0,25 0,22 

Polonya 37,32 41,52 1,13 2,77 4,83 9,74 1,74 0,94 

Kanada 41,88 42,82 1,28 3,40 4,19 6,28 0,09 0,06 

Avustralya 40,43 42,79 1,96 4,23 3,63 6,75 0,12 0,10 

Şili 29,79 42,40 0,97 3,13 8,50 11,91 1,77 1,52 

Hollanda 39,83 43,31 1,06 3,03 4,75 7,60 0,30 0,12 

Belçika 41,05 44,04 1,09 3,10 3,27 6,62 0,58 0,26 

Yunanistan 29,30 36,82 2,09 5,46 7,75 14,88 2,29 1,41 

Çek Cumhuriyeti 38,13 44,38 0,75 2,47 4,80 8,91 0,44 0,13 

Portekiz 42,05 40,22 1,50 3,34 4,69 7,59 0,32 0,30 

İsveç 44,88 45,15 0,80 2,81 1,99 4,14 0,12 0,12 

Macaristan 41,73 47,20 1,38 3,49 2,25 3,63 0,18 0,14 

Avusturya 42,32 45,03 1,22 3,41 2,78 3,86 0,70 0,68 

İsviçre 40,36 44,43 1,64 4,38 3,30 3,81 1,21 0,87 

İsrail 42,15 42,01 0,68 2,98 4,23 7,87 0,05 0,03 

Danimarka 44,44 46,44 0,84 2,60 1,54 3,30 0,46 0,39 

Finlandiya 43,61 42,27 0,98 3,13 3,34 6,14 0,24 0,28 

Slovakya 40,51 44,14 0,91 2,29 3,87 8,17 0,08 0,04 

Norveç 45,03 47,64 0,45 1,42 1,75 3,54 0,07 0,11 

İrlanda 41,77 41,72 1,10 3,53 2,29 9,02 0,29 0,29 

Yeni Zelanda 40,47 41,71 1,89 3,78 4,38 6,88 0,48 0,40 

Litvanya 46,39 40,91 0,72 1,59 3,75 5,70 0,58 0,36 

Slovenya 41,03 44,36 0,97 2,79 2,69 5,69 1,50 0,97 

Letonya 45,50 41,23 1,32 3,07 3,51 4,50 0,33 0,55 

Estonya 24,42 25,66 22,72 22,41 0,54 1,39 1,08 1,78 

Lüksemburg 41,35 48,87 1,13 2,63 2,26 3,01 0,38 0,38 

İzlanda 43,78 44,28 1,00 2,99 2,49 5,47 0,00 0,00 

Kaynak: Migration Data Portal, 2018; ILO, 2019. 

Dünya genelinde tarım sektörüne yönelik yeni tarım teknikleri, yetiştirme şekilleri ve genetik 

mühendisliği alanındaki gelişmelere bağlı olarak üretim ve verim konularında yenilikler 

yaşanmaktadır. Bu yönüyle tarım sektörünün; verimlilik ve kullanılan teknoloji açısından 
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ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür. Söz konusu farklılıklar teknoloji 

kullanımının tarım sektöründe yaygınlaşması nedeniyle üretimde işgücüne duyulan ihtiyacı 

azaltmaktadır. Tablo 3’de istihdam edilen işgücünün sektörlere göre dağılımı incelendiğinde 

Türkiye’de tarım sektörünün istihdamdan aldığı payın diğer ülkelere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Tablo 1’de tarım sektöründe kişi başına düşen GSYH geliri de dikkate 

alındığında Türkiye’de tarım sektörüne yönelik bir etkinlik ve verimlilik sorununun olduğu, 

kaynak yönetiminin optimum düzeyde gerçekleştirilemediği, kırsal alanda katma değerli 

üretim yapılamadığı, kırsaldaki nüfus yoğunluğuna rağmen istihdam alanlarının sınırlı 

olmasının işgücü verimliliğini olumsuz etkilediği, özellikle kadınların ücretsiz aile işgücü 

olarak istihdam edilmekten başka şanslarının olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 3. OECD Ülkeleri İşgücünün Sektörel Dağılımı (%) 

Ülkeler 

Sektörel Dağılım 

Tarım Sanayi Hizmet 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Amerika Birleşik Devletleri 0,40 1,26 3,83 15,06 41,61 37,83 

Meksika 1,31 11,81 6,18 19,58 28,92 32,19 

Japonya 1,31 2,18 6,30 19,29 35,69 35,24 

Almanya 0,41 0,88 6,38 20,87 39,89 31,58 

Türkiye 8,95 10,45 4,95 21,81 17,17 36,67 

Birleşik Krallık 0,29 0,83 3,51 14,85 42,79 37,74 

Fransa 0,76 2,11 4,37 16,02 41,93 34,82 

İtalya 1,05 2,87 5,45 20,89 34,97 34,78 

Kore 2,02 2,87 5,51 19,27 34,42 35,90 

İspanya 0,95 3,20 3,78 15,75 40,62 35,71 

Polonya 4,20 6,36 7,57 23,76 33,26 24,86 

Kanada 0,54 1,42 4,19 15,46 42,71 35,69 

Avustralya 0,75 1,82 3,56 15,58 41,82 36,46 

Şili 2,03 7,52 4,51 18,30 34,50 33,15 

Hollanda 0,62 1,59 2,85 13,69 42,47 38,79 

Belçika 0,36 0,92 3,82 17,54 41,79 35,56 

Yunanistan 4,76 7,37 3,37 11,93 33,30 39,27 

Çek Cumhuriyeti 0,75 2,12 10,56 27,33 32,82 26,43 

Portekiz 2,30 4,55 7,51 17,34 38,75 29,56 

İsveç 0,47 1,39 3,30 14,85 44,04 35,95 

Macaristan 1,28 3,72 8,59 21,64 35,69 29,08 

Avusturya 1,82 2,48 5,63 19,97 39,54 30,56 

İsviçre 1,40 2,11 4,70 16,04 40,40 35,34 

İsrail 0,30 0,79 3,69 13,61 43,13 38,49 

Danimarka 0,49 2,07 4,49 14,28 42,32 36,35 

Finlandiya 1,02 2,89 4,31 17,97 42,86 30,95 

Slovakya 0,63 2,25 9,56 26,70 35,15 25,71 

Norveç 0,45 1,60 3,28 16,24 43,58 34,86 

İrlanda 0,57 4,77 3,87 15,32 41,00 34,46 

Yeni Zelanda 2,13 4,54 4,26 15,96 40,77 32,33 

Litvanya 2,75 5,06 7,95 17,05 40,68 26,52 

Slovenya 1,83 3,11 8,59 24,06 35,66 26,75 

Letonya 2,52 5,04 6,68 17,42 41,51 26,83 

Estonya 0,93 2,94 8,50 21,48 39,26 26,89 

Lüksemburg 0,37 0,75 2,25 9,74 42,70 44,19 

İzlanda 1,00 2,49 2,99 13,43 43,28 36,82 

Kaynak: Migration Data Portal, 2018; Dünya Bankası, 2019. 

Savaş, sürgün, siyasal baskılar, kıtlık gibi zorunlu haller dışında göçlerin temel motivasyonu 

ekonomik sebeplere dayanmaktadır. Dünyada kentleşme oranının artmasının temel sebepleri 

olarak görülen sanayileşme ve sanayileşmiş toplumlara yönelik daha iyi kazanç elde etme, 

daha iyi yaşam koşullarına sahip olma amacı; gerçekleştirilen emek arzının ekonomik 

sebeplerini içermektedir. Türkiye’de de kentleşme oranının yıllar itibariyle artmasının temel 

sebebi kırsaldaki ekonomik imkânların kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır (Adıgüzel, 

2016). Tablo 4’de OECD ülkelerinde yer alan göçmen stokunun yaş aralığına göre dağılımı 

incelenmiştir. Aktif nüfus (15-64 yaş aralığı) oranının genel olarak yüksek olması nedeniyle 

kişilerin ağırlıklı olarak ekonomik sebeplerle göç ettiği anlaşılmaktadır. İşgücü arzı yetersiz 

ülkelerde göçmen işgücü piyasalar açısından avantaj sağlamaktadır. Çünkü göçmenler aktif 
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nüfusta artış yaratarak ülkedeki işgücü açığını giderilmesine ve ekonomide değer 

yaratılmasına katkı sağlar (Bayraklı, 2007). Fakat Türkiye gibi genç nüfus oranı yüksek, iş 

olanakları kısıtlı ve işsizlik oranı yüksek olan ülkelerde göçmen nüfus ucuz işgücü arzı 

nedeniyle ekonomik ve sosyal problemlere neden olabilmektedir. Türkiye’de özellikle tarım 

sektöründe göçmen işçilerin yerel işgücüne göre donanım ve yeterliliklerinin düşük olmasına 

karşın üretim maliyetlerini düşürdükleri için üretim sürecinde tercih edilmeleri söz konusudur 

(Bayramoğlu ve Bozdemir, 2019). Düşük ücret talebinin yerli ve yabancı işgücü arasında 

neden olduğu rekabet koşulları; yerel işgücünün çeşitli iş arayışları sonucunda iç göç 

hareketliliği gerçekleştirmesine, diğer sektörlerde işgücü yığınlarının oluşmasına, diğer 

sektörlerde niteliği düşük işgücünün istihdamına ve işsizliğe neden olmaktadır. 

Tablo 4. OECD Ülkeleri Göçmen Nüfusun Cinsiyete ve Yaş Aralığına Göre Dağılımı (%) 

Ülkeler 

Göçmen Nüfus Dağılımı 

-15 15-49 49+ 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Amerika Birleşik Devletleri 1,89 1,92 28,27 28,75 21,24 17,92 

Meksika 26,84 27,89 17,62 17,28 4,86 5,51 

Japonya 4,35 4,53 37,52 31,31 13,16 9,14 

Almanya 1,87 2,14 29,67 29,43 18,68 18,21 

Türkiye 10,90 11,64 31,24 25,93 10,91 9,39 

Birleşik Krallık 3,04 3,11 35,47 32,56 13,93 11,89 

Fransa 2,79 2,87 24,78 22,60 24,24 22,72 

İtalya 2,58 2,84 37,05 33,72 14,80 9,01 

Kore 2,05 2,15 32,52 43,84 9,31 10,12 

İspanya 2,76 2,82 34,95 33,37 13,66 12,44 

Polonya 6,01 6,00 12,89 15,14 38,30 21,66 

Kanada 3,29 3,37 27,57 25,10 21,27 19,41 

Avustralya 2,85 3,00 26,83 25,91 21,41 20,01 

Şili 9,08 9,15 34,95 29,76 8,85 8,21 

Hollanda 2,79 2,88 31,10 28,53 18,28 16,41 

Belçika 7,89 7,97 28,72 29,56 12,62 13,25 

Yunanistan 2,15 2,31 33,36 30,44 18,94 12,79 

Çek Cumhuriyeti 1,80 1,92 31,43 40,99 9,40 14,45 

Portekiz 2,25 2,21 35,41 31,63 15,68 12,81 

İsveç 3,83 4,00 29,34 29,94 17,44 15,45 

Macaristan 4,53 4,82 27,09 30,16 18,37 15,03 

Avusturya 2,07 2,23 28,50 27,05 21,42 18,73 

İsviçre 2,55 2,63 29,61 29,09 18,88 17,24 

İsrail 2,75 2,70 25,35 22,36 26,51 20,32 

Danimarka 3,71 3,80 33,76 33,06 13,16 12,51 

Finlandiya 4,58 4,74 33,64 36,53 10,90 9,61 

Slovakya 5,63 5,95 16,25 21,52 27,59 23,06 

Norveç 4,74 4,80 33,03 36,37 10,02 11,04 

İrlanda 5,90 5,82 34,65 32,84 10,57 10,22 

Yeni Zelanda 3,67 3,86 28,46 26,29 19,51 18,20 

Litvanya 4,99 5,08 10,40 9,16 43,04 27,34 

Slovenya 2,17 2,46 19,43 27,77 21,98 26,19 

Letonya 1,15 1,46 8,99 8,31 50,53 29,55 

Estonya 1,38 1,24 14,55 15,99 42,27 24,57 

Lüksemburg 3,48 3,81 29,93 30,58 15,76 16,44 

İzlanda 5,99 6,02 35,49 35,68 9,00 7,81 

Kaynak: Migration Data Portal, 2018; Dünya Bankası, 2019. 

Tarım sektörü üretim sürecinde yoğun işgücü kullanımı nedeniyle sektörel sürdürülebilirlik 

için insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Sanayi devrimiyle birlikte kentsel alanlarda 

yaşanan değişim ve dönüşümler, oluşan işgücü talepleri, daha iyi ekonomik ve sosyal 

koşullar, sosyal korunma imkânlarının artması gibi nedenlerle kırdan kentlere işgücü 

hareketliliğinin oranı artmıştır. Günümüzde toplam dünya nüfusu içerisinde kırsal nüfus oranı 

yaklaşık %45’e düşmüştür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün tahminine göre dünyada 

1,3 milyar insan tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadır. Kırsal nüfustaki azalmaya bağlı olarak 

tarım sektörünün toplam istihdam içerisindeki payı da azalma eğilimindedir (Arısoy, 2019). 

Tablo 5’de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde tarım işletmelerindeki yöneticilerin yaş 

aralıklarına göre dağılımı incelenmiştir. AB’nde bulunan tarım işletmelerinin %96,11’inde 
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işletme yöneticileri aile üyesi olup %3,89’unda işletme yöneticileri aile dışındandır. AB üyesi 

ülkelerde tarım işletmelerinde 35 yaş altındaki aile yöneticilerinin oranının %5,88 ve aile dışı 

yöneticilerin oranının %9,73 olduğu görülmektedir. AB’nde de Türkiye’dekine benzer bir 

problemin söz konusu olduğu ve genç nüfusun istihdama yönelik olarak tarım sektörünü 

tercih etmedikleri görülmektedir. Türkiye’de tarım işletmecilerinin aile içi ve dışı olmasına ve 

yaş gruplarına göre ayrımına yönelik veri bulunmamasına karşın tarım işletmecilerinin yaş 

ortalamasının 52-55 aralığında olduğu bilinmektedir (Arısoy, 2019; Kızılkaya, 2019). 

Tablo 5. Tarım İşletmesi Yöneticilerinin Yaş Aralığına Göre Dağılımı (%) 

Ülkeler 
Çiftliklerdeki 

Tüm 

Yöneticiler 

Aile Çiftlikleri Yöneticileri Aile Dışı Çiftlik Yöneticileri 

(Tüm işletme tipleri için) (Tüm işletme tipleri için) 

Tüm 

Yaşlar 

Toplamı 

35 Yaş 

Altı 

35-64 

Yaş 

Aralığı 

65 Yaş 

ve Üstü 

Tüm 

Yaşlar 

Toplamı 

35 Yaş 

Altı 

35-64 

Yaş 

Aralığı 

65 Yaş 

ve Üstü 

AB (28) 10.683,60 96,11 5,88 62,32 31,80 3,89 9,73 77,54 12,73 

Belçika 37,8 86,47 3,99 74,54 21,47 13,53 3,92 76,47 19,61 

Bulgaristan 254,4 97,09 6,32 56,19 37,49 2,91 9,46 81,08 9,46 

Çek Cumhuriyeti 26,2 87,02 4,39 70,61 25,00 12,98 5,88 85,29 11,76 

Danimarka 38,8 90,75 2,55 71,95 25,50 9,25 2,78 86,11 8,33 

Almanya 285 94,70 6,85 86,62 6,52 5,30 6,62 86,75 7,28 

Estonya 19,2 87,50 5,95 60,12 33,93 12,50 20,83 75,00 4,17 

İrlanda 139,6 99,14 6,21 67,27 26,52 0,86 8,33 66,67 25,00 

Yunanistan 709,5 99,41 5,19 63,50 31,32 0,59 7,14 59,52 30,95 

İspanya 965 88,31 3,49 61,51 35,00 11,69 5,32 73,85 20,74 

Fransa 472,2 72,53 8,55 76,00 15,45 27,47 9,56 86,12 4,32 

Hırvatistan - - - - - - 16,13 80,65 3,23 

İtalya 1.010,30 97,51 4,39 55,60 40,02 2,49 9,92 64,29 25,79 

Kıbrıs 35,4 97,74 1,45 58,09 40,46 2,26 12,50 75,00 12,50 

Letonya 81,8 98,04 4,86 64,71 30,42 1,96 12,50 75,00 12,50 

Litvanya 171,8 98,54 5,55 60,25 34,20 1,46 12,00 72,00 20,00 

Lüksemburg 2,1 90,91 10,00 75,00 15,00 9,09 0,00 50,00 0,00 

Macaristan 491,3 97,99 6,09 63,24 30,67 2,01 9,09 79,80 11,11 

Malta 9,4 98,94 4,30 70,97 24,73 1,06 0,00 100,00 0,00 

Hollanda 67,5 91,85 2,90 75,16 21,94 8,15 3,64 85,45 10,91 

Avusturya 140,4 95,51 11,04 80,54 8,43 4,49 9,52 79,37 12,70 

Polonya 1.429,00 99,55 12,16 78,20 9,64 0,45 9,23 83,08 9,23 

Portekiz 264,4 94,67 2,20 46,30 51,50 5,33 7,09 68,09 24,82 

Romanya 3.629,70 99,21 4,49 54,24 41,27 0,79 35,79 61,40 3,16 

Slovenya 72,4 99,72 4,72 69,90 25,38 0,28 0,00 100,00 0,00 

Slovakya 23,6 87,71 7,73 68,60 23,67 12,29 10,34 82,76 6,90 

Finlandiya 54,4 93,21 8,46 81,30 10,24 6,79 8,11 81,08 10,81 

İsveç 67,2 91,82 4,21 64,67 31,12 8,18 7,27 76,36 18,18 

B. Krallık 185,2 92,44 3,56 64,60 31,83 7,56 7,86 76,43 15,71 

Norveç 43,3 96,99 7,88 79,00 13,13 3,01 7,69 84,62 7,69 

Kaynak: EUROSTAT, 2018. 

Türkiye’nin OECD ülkeleriyle yapılan karşılaştırmasına ek olarak sektöre yönelik bazı 

problemler söz konusudur. Türkiye’nin sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konum nedeniyle 

aldığı göçler, piyasalardaki hukuki boşluk ve denetimsizlik, serbest piyasa koşulları nedeniyle 

ücret politikası oluşumuna müdahale edilememesi kayıt dışı istihdamın genişlemesine neden 

olmaktadır. Kayıt dışılığın ekonomik boyutları hakkında farklı görüşler hâkim olmasına 

rağmen; kayıt dışılık oranı gelişmiş ülkelerde en fazla %10, gelişmekte olan ülkelerde %20 ile 

%50 arasında ve bazı ülkelerde de %50’nin üzerindedir (Mavral, 2001; Aslanoğlu, 2008). 

Benzer şekilde kayıt dışı ekonominin GSMH’ya oranı; sanayileşmiş ülkelerde %8-10, 

gelişmiş ülkelerde %10 ile %30 arası, gelişmekte olan ülkelerde %30 ile %60 arası ve bazı 

ülkelerde de %60 ile %80 arasındadır (Koyutürk, 2005; Aykın, 2017). 

Tarım sektöründe iyileştirilmesi gereken eksikliklerden biri de mevsimlik tarım işçiliğidir. 

Türkiye’de her yıl binlerce topraksız ya da yetersiz toprak varlığına sahip aile tarım 

sektöründe mevsimlik olarak istihdam edilmek için seyahat etmektedirler. İş güvenliğinden 

uzak koşullarda seyahat eden aileler, işin gerçekleştirildiği dönemde iş sağlığının olmadığı 

ağır çalışma koşullarına maruz kalmakta, çevresel koşulların kötü olduğu alanlarda 
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barınmakta ve yaşamlarını devam ettirmektedirler. Ailelerin bu çalışma ve barınma 

koşullarına çocuklar da dâhil olmakta ve kısa sürede daha iyi kazanç elde etmeye yönelik 

amaçlar nedeniyle çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Çocuk işçi; 14 yaşını bitirmiş olup 15 

yaşını doldurmamış olması koşuluyla ilköğretimini henüz tamamlamamış olan bireyi ifade 

etmektedir (ÇSGB, 2004). Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılı verilerine göre Türkiye’de 

yaklaşık 1.000.000 çocuk işgücünden fayda elde edilmekte bu çocukların 400.000’i 

mevsimlik tarım işlerinde çalışmaktadır. Çalışan çocuklar aracılar vasıtasıyla işgücüne dâhil 

edilerek, yoğunlukla haftanın yedi günü, günde 11 saat yakıcı güneş altında tarım ürünlerinin 

ekimi, çapası, sulaması, ilaçlaması ve hasadında çalışmaktadırlar. Tarım işçisi çocukların 

yaşlarına ve akranlarına göre tarlada çalışma oranları; 5-11 yaş arası %34,5, 12-15 yaş arası 

%78 ve 16-18 yaş arası %84,5’dir (Hayata Destek, 2016). 

Türkiye’de Nisan 2010 itibariyle 58,5 milyon kişi sosyal güvenlik kapsamındadır. Bu veriye 

göre nüfusun %81’inin sosyal güvencesi olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde 15,2 

milyon aktif sigortalı bulunmakta ve aktif sigortalıların %8,1’i tarım sektöründe 

çalışmaktadır. Tarım sektöründe sosyal güvenlik kapsamı dışında olan çalışanların oranı 

%75’ten fazladır. Tarım sektöründe aktif sigortalı olarak çalışanların %84,8’i kendi hesabına 

çalışan yani eski BAĞ-KUR tarım sigortalılardır (SGK, 2010; Olhan, 2011). Fakat tarım 

işletmelerinde girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kârlılığın düşük olması, 

işletmecilerin sosyal güvence primlerini ödemesine yönelik güçlüklere neden olmaktadır. 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda tarım sektöründe işgücünün mevcut koşullarına yönelik 

SWOT analizi yapılmıştır. 

SWOT ANALİZİ 

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler, bilgi toplumuna geçiş 

yapılması; başta işgücü piyasaları olmak üzere tüm ekonomik süreçleri hızla etkilemekte ve 

rekabeti yönlendirmektedir. Bu nedenle piyasaların mevcut durumlarını iyi analiz etmek, 

muhtemel sorunları vakit kaybetmeden çözmek, sektörlere yönelik üretim ve istihdamı 

planlamak gerekmek, sektörlerin karşılıklı etkileşimini artırmak, sahip olunan insan 

kaynaklarının niteliklerini ve iş becerilerini artırmak gerekmektedir. bu amaca yönelik olarak 

tarım sektörüne yönelik gerçekleştirilen SWOT analizinde; 

Güçlü Yönler 

 Kırsal kesimde yaşayan genç nüfusun fazla olması nedeniyle tarımsal alanlarda

oluşturulacak çeşitli istihdam kaynaklarına yönelik işgücü potansiyelinin yüksek

olması,

 Ziraat fakültelerinde tarım sektörüne yönelik eğitimlerin verilmesi, bu alanlarda; bilgi,

donanım ve tecrübeye sahip akademisyen ve personelin varlığı,

 Tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşması sonucunda, teknolojiyi kullanımına

yönelik bilgi ve deneyimlerin artması,

 Tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sayılarının artması sonucunda tarım işletmelerinin

sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve tarımsal istihdamı artıracak alanların

oluşturulması,

 Kırsal alanda yaşayan kadınların ve gençlerin istihdama yönelik pozitif ayrımcılık

uygulamalarıyla desteklenmesi ve sektöre yönelik teşvik edilmesi,

 Türkiye’de kırsal turizme yönelik faaliyetlerin çeşitlendirilmesini ve bu alanlarda yeni

istihdam olanaklarının yaratılmasını sağlayacak işgücü potansiyelinin olması,

 Küçük aile işletmelerinin sektöre yönelik gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam

edilmeye hazır atıl nüfusu barındırması,

Zayıf Yönler 
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 Kırsal nüfusun yaşlanması,

 Tarımsal teknolojilerin kırsal alanlarda kullanımının yaygınlaşmasına rağmen

işgücünün özellikleri nedeniyle etkin ve verimli üretimin gerçekleştirilememesi,

 Tarımsal üretimde teknoloji kullanımının artmasıyla işgücü talebinin azalması,

 Türkiye’de Ziraat Fakülteleri’nden ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenci

sayısının fazla olmasına rağmen tarım sektöründe istihdam olanaklarının yetersiz

kalması,

 Kırsal kesimde yaşayan genç nüfusun tarımsal alanda çalışma isteğinin ve

motivasyonunun olmaması,

 Y ve Z kuşağının tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesini sağlayacak eğitim

faaliyetlerine ve atölye çalışmalarına talebin olmaması,

 Tarımsal üretim faaliyetlerinin son yıllarda tarım dışı meslek sahipleri tarafından

yürütülmeye başlaması,

 İşgücü planlamasının yapılmamasından dolayı üretim dönemleri itibariyle işgücü arz-

talep dengesizliğinin ortaya çıkması,

 Tarım sektöründe istihdam edilen nüfusun eğitim düzeyinin düşük olması,

 Kamu ve özel sektör işbirliğinin eksik olması ve kırsalda yeni istihdam alanlarının

oluşturulamaması,

 Kırsal kesimde tarıma dayalı sanayi işletmelerinin yeterince gelişmemiş olması,

 Tarım sektöründe dikey entegrasyonun yeterince gelişmemiş olması,

 Dış göçler sonucunda oluşan ucuz işgücü arzının piyasada yerel işgücü arzının önüne

geçmesi,

 Ücretlerin tarım sektöründe düşük olması,

 Tarım sektöründe diğer sektörlere kıyasla örgütlenmiş bir işgücünün bulunmaması,

 Tarımsal girişimcilik fikirlerinin azlığı ve modern üretim tekniklerinin tarım

işletmelerinde uygulanamaması,

 Tarımsal altyapı eksikliklerinin yaşanması,

 Mevsimlik tarım işçilerinin barınma ihtiyacının karşılanması, ücretlendirilmesi ve iş

için taşınması sırasında hiçbir güvence altında olmaması,

 Tarım sektöründe çocuk işçi sayısının yüksek olması ve bu çocukların eğitimlerinde

aksaklıkların meydana gelmesi,

Fırsat Unsurları 

 Dünya nüfusunun hızla artması sebebiyle gıda ürünlerine olan talebin artması ve tarım

sektörünün bu yönüyle öne çıkması,

 Gıda güvenliği, gıda güvencesi, iyi tarım uygulamaları gibi faaliyetlerin

gerçekleştirilmesinde çalışacak, nitelikli ve tecrübeli işgücüne ihtiyaç duyulması,

 Sektörden elde edilen ürünlere yönelik piyasada sürekli bir talebin var olması ve

dolayısıyla minimum düzeyde de olsa işgücü talebinin piyasada daim olması,

 Tarımsal girişimcilik faaliyetlerinin yarattığı çalışma alanları ve sunduğu yeni

imkânların (teknokentler, tarımda start-up şirketler vb.) varlığı,

 Tarım sektörüne yönelik gerçekleştirilen hibe ve teşvik programlarında kadınların ve

gençlerin yüksek destek oranına sahip olması,

 Marka değeri yaratılabilecek yöresel ürünlerin tarımsal girişimcilik faaliyetleriyle ön

plana çıkarılabilmesi,

Tehdit Unsurları 

 Türkiye’nin genç nüfus potansiyeli yüksek olmasına rağmen gençlerin tarımda kalma

eğiliminin düşük olması,
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 Tarımsal faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerde yaş ortalamasının yüksek olması,

 Tarım işletmelerinin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayacak yeterli nitelikleri olan

işgücüne sahip olmaması,

 Geleneksel üretim metotlarının işletmelerde hâlâ uygulanıyor olması,

 Kırsalda sosyal yaşam alanlarının kısıtlı olmasının yanı sıra farklı istihdam

olanaklarının olmaması,

 Tarımda Start-up faaliyetlerinin yeterince desteklenmesini sağlayacak hukuki alt

yapının olmaması,

 Türkiye’nin aldığı dış göçler sonucunda oluşan işgücünün tarım başta olmak üzere

piyasalarda ucuz işgücü arzı yaratması,

 İşgücü piyasalarında kayıt dışı istihdamın varlığı ve özellikle tarımda istihdam edilen

kişi sayısının net olarak bilinememesi,

 Sürekli gelirin elde edildiği ve sürdürülebilir iş imkânlarının olduğu alanlara göçün

yoğun olarak gerçekleşmesi,

 Ekonomideki belirsizliklerin tarım sektöründe yeni yatırımlar ve yeni istihdam

olanaklarını güçleştirmesi,

 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal uygulamalar kapsamına tarım sektörünün

alınmaması,

 Çocuk işçiliğinin tanımının 14-15 yaş aralığı için yapılmasına rağmen tarımda çalışan

çocuklarının alt yaş sınırının beşe kadar düşmesi,

 Tarımda çocuk işgücünden yararlanması nedeniyle, çocukların eğitimlerine devam

edememesi ve ağır çalışma koşullarında fiziksel ve ruhsal olarak yıpranması söz

konusudur.

SONUÇ 

SWOT analiziyle belirlenen mevcut duruma göre tarımsal işgücünün iyileştirilmesi ve 

işgücünün niteliklerinin artırılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve stratejiler 

belirlenmiştir. Kısa vadede; mevsimlik tarım işçiliği faaliyetlerini gerçekleştiren ve özellikle 

gezici olan işgücünün yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine, çocuk ve yetişkinlere 

yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanmasına, sağlık ve sosyal koruma hizmetlerine erişimin 

kolaylaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü özellikle bitkisel üretim alanlarında 

mevsimlik gezici tarım işçiliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca göçmen nüfustan temin edilen 

mevsimlik işgücüne yönelikte belirlenen problemlere ek olarak dil problemi, etnik ayrımcılık 

gibi entegrasyon sürecinin yönetilememesinden kaynaklanan problemlerin yönetilmesi de 

acilen gereklidir. Kırsal alanda ikamet eden genç nüfusun kısa vadede tarımsal faaliyetlerde 

istihdam edilmesi ve tarımsal girişimcilik faaliyetlerine yönelik teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Özellikle zirai meslek liseleri ve üniversitelerin ziraat fakültelerinde kırsal 

alanda ikamet eden ve çiftçi çocuğu olan gençlere ek puan verilerek öncelikler tanınmalıdır. 

Üniversite, sivil toplum kuruluşları, teknokent ve özel sektör işbirlikleri ile kırsaldaki gençler 

için start-up faaliyetlerine yönelik destek sağlanmalıdır.  

Orta ve uzun vadede özel sektör ve kamu işbirliğiyle kırsaldaki genç işgücü potansiyeline 

yönelik iş imkânları oluşturulmalıdır. Potansiyel işgücünün niteliklerinin artırılmasına 

yönelik; ziraat fakülteleri ve liselerindeki zorunlu staj ve işbaşı eğitimlerinin bitkisel ve 

hayvansal üretimin ön planda olduğu tarım işletmelerinde yapılması ve bir üretim veya 

yetiştiricilik faaliyetinde uzmanlaşmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 

düzenlemeler yapılmalıdır. Tarımsal teknoloji kullanımı, tarımsal girişimcilik, tarımsal finans 

alanlarında düzenlenecek mesleki eğitim programlarıyla sertifika alan kişilerin tarım 

sektöründe istihdamda öncelikli olmasına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Tarım 

sektöründe atıl kalan nüfusun yerelinde istihdam edilmesine yönelik faaliyetler 
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planlanmalıdır. Bu amaca yönelik olarak tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kırsal alanda 

kurulması ve geliştirilmesine yönelik teşvik programları planlanmalı ve işverene yönelik özel 

mesleki deneyim şartları belirlenmeli, kırsal alanda katma değerli üretime yönelik faaliyetlerle 

iş çeşitliliğinin artırılması için yatırımlar yapılmalı, bu alanlarda gerçekleştirilecek istihdam 

da yerel işgücünden yararlanılmalıdır. Ayrıca kırsal alanda istihdamın artırılabilmesi için 

öncelikle tarımsal üretime yönelik bir planlama yapılmalı; bölgelere göre ürün bazlı dönemsel 

işgücü ihtiyaçları tespit edilmeli, marjinal alanların (sulama, eğim, toprak yapısı gibi 

nedenlerle atıl kalan alanlar) kullanımına yönelik (organik tarım alanı gibi) de eylemler 

gerçekleştirilerek hem üretim hacmi artırılmalı hem de işgücüne gelir sağlamaya yönelik yeni 

kaynaklar yaratılmalıdır.  

Kırsal alanda yeni istihdam alanlarının oluşturulması sonucunda artan kişisel gelirlerin push-

back etkisi yaratmasını (gelir artışının yaşam kalitesini artırmak, belirli hizmetlere erişimi 

kolaylaştırmak için kent alanlarına göç etme eğilimi) engellemek amacıyla kırsalda sosyal 

korunmanın iyileştirilmesi, sosyal güvence ödemelerinin teşvik edilmesi, sosyal güvenlik 

primlerinin belirli bir oranının devlet tarafından ödenerek emeklilik sisteminin oluşumuna 

katkı sağlanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Tarımsal faaliyetlerde bulunan 

işgücünün sosyal korunma koşullarının iyileştirilebilmesi için mevcut yapıya yönelik bir 

örgütlenme modelinin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü kırsal istihdamın 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için işçilerin özlük haklarının korunması, piyasada bir ücret 

politikasının oluşturularak emek karşılığının artırılması, haksız rekabetin önlenmesi bunun 

içinde örgütlenme gerekmektedir. Örgütlenmiş bir istihdam modelinin ardından; tarım 

sektöründe işgücü çeşitlerine göre asgari ücretin hesaplanması ve ücretlerin en az belirlenen 

karşılık üzerinden verilmesi gerekmektedir. Örgütlenmiş bir model aynı zamanda kayıt dışı 

istihdam oluşumunun da engellenmesine katkıda bulunacaktır. Bu noktada kayıt dışı 

istihdamla ilgili yasal mevzuatın güncellenmesine ve tarım sektöründe çalışanların da bu 

kapsama alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca tarım sektöründe üretim planlamasından 

söz edebilmek için öncelikle potansiyel işgücünü tanımak ve tarımsal faaliyetleri 

gerçekleştiren bireylerin genel özelliklerini tanımlamak gerekmektedir. Bunun içinde yasal 

mevzuatlar kapsamında çiftçiliğin meslek tanımının yapılmasına ve istihdam edilen kişilerin 

yasal statülerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım sektöründeki mevcut koşullar 

içerisinde herkesin tarımsal faaliyetlerde bulunabiliyor olması nedeniyle hem ürün kalitesi 

hem istihdam hem de tarımsal üretim süreci sürdürülebilirliğini kaybetmektedir. 

Uzun vadede tarım işletmelerinde girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik gerçekleştirilecek 

faaliyetler de gerekmektedir. Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik 

olarak yerli tohum, ilaç, gübre vb. üretimi desteklenmelidir. Böylece hem katma değerli 

ürünlerin üretilmesine yönelik bir tarımsal istihdam alanı oluşturulacak hem de işletmelerin 

maliyetleri azaltılarak tarım sektöründe sürdürülebilir bir organizasyon yapısı inşa edilecektir. 

Girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik uygulanacak politikalar sonrasında, maliyetlerin 

azalması, çiftçinin sürdürülebilir bir gelir elde etmesi sağlanacaktır. Sürdürülebilir gelir artışı, 

tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve kayıt dışılığın azaltılmasına da 

doğrudan katkı sağlayacaktır.  

Uzun vadede tarım sektöründe iyileştirilmesi gereken konulardan biri de çocuk işçiliğidir. 

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin tarımda istihdam edilen çocukları çalışma ve eğitim 

dönemleri birbiri ile çakışması nedeniyle eğitime yönelik devamlılık sağlanamamaktadır. Bu 

nedenle çocukların eğitime devam etmesini sağlayacak yasal zorunluluk uygulamalarıyla 

birlikte cezai yaptırımların da uygulanması gerekmektedir. Tarım sektöründe çalışmak 

zorunda olan çocukların tarım sektöründe yapılabilecek yeniliklere yönelik motive edilmesi, 

bu kapsamda atölye çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Çocuklar oluşturulacak bu 

farkındalık ile gelecekte tarım sektöründe istihdam edilmeye yönelik tercih 
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oluşturabileceklerdir. Ailelerin çalışma saatleri içerisinde çocukların vakit geçirecekleri 

kreşlerin, gündüz bakım evlerinin ve eğitim atölyelerinin oluşturulması çocuk işçiliğinin 

iyileştirilmesine yönelik katkıda bulunabilecektir. Ayrıca bu çocukların oluşturulacak özel 

eğitim sistemleri ile nitelikleri artırılarak, uzun vadede tarımsal faaliyetlere yönelik 

istihdamları sağlanabilecektir. 
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NİTRİK OKSİT SENTAZIN İZOFORMLARI, FİZYOLOJİK FONKSİYONLARI VE 

PATOFİZYOLOJİDEKİ ROLÜ 

NİTRİC OXİDE SYNTHASE İSOFORMS, PHYSİOLOGİCAL FUNCTİONS AND THEİR 

ROLE İN PATHOPHYSİOLOGY 

Fatih ERTEKİN 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi KONYA, 

(Sorumlu Yazar) 

Prof. Dr. Tufan KEÇECİ 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı- KONYA 

ÖZET 

Vasküler tonus nöral ve humoral birçok faktör tarafından düzenlenmektedir. Bu 

faktörlerin en önemlilerinden birisi EDRF (endotel-kaynaklı gevşetici faktör)’dir. EDRF’nin 

varlığı ilk defa Furchgott ve Zawadzki tarafından tavşan aortasında asetilkolinin vazodilatatör 

etkisinin çalışılması sırasında gösterilmiştir. Yaptıkları çalışma sonucunda vazodilatasyona 

neden olan asetilkolinin endotel hücrelerinden EDRF adını verdikleri bir maddenin 

salgılanmasına neden olduğunu ve bu aracının damar düz kas hücrelerinde guanil siklaz 

enzimini etkin hale getirerek siklik guanozin mono fosfat (cGMP) miktarında artışa yol açtığını 

bildirmişlerdir. Devam eden araştırmalar ile de EDRF’nin esasında NO olduğu gösterilmiştir.  

Nitrik oksit (NO), sayısız moleküler hedefi olan alışılmadık bir haberci moleküldür. 

Üzerinde yük taşımaması ve çiftleşmemiş elektron bulundurması, hücreden hücreye hiçbir 

bariyerle karşılaşmadan kolaylıkla geçmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda nitrik oksit, taşıdığı 

çiftleşmemiş elektron nedeniyle bir radikal molekül olarak isimlendirilir. Bununla birlikte, 

diğer serbest radikaller her konsantrasyonda hücreler için zararlı iken nitrik oksitin düşük 

konsantrasyonları, çok önemli fizyolojik işlevlerde rol almaktadır. Ancak aşırı ve kontrolsüz 

nitrik oksit sentezi hücreler için zararlı olmaktadır. Nitrik oksit bu özellikleriyle çok ideal bir 

haberci molekül özelliği kazanmaktadır.  

Memelilerde,  nitrik oksit,  nitrik oksit sentaz enziminin 3 farklı izoformu tarafından 

sentezlenir. Bu izoformlar; nörönal (nNOS) , indüklenebilir (iNOS) ve endotelyal  (eNOS) 

olarak adlandırılırlar. Nitrik oksit sentaz tarafından oluşturulan nitrik oksit, bir dizi hedef enzim 

ve protein üzerinde etki yapabilir. Nitrik oksit tarafından uyarılan en önemli fizyolojik sinyal 

yolu, çözünebilir (sitoplazmik) guanil siklazın (sGC)  aktivasyonu ve siklik GMP’nin 

oluşturulmasıdır. Nitrik oksit, düz kas hücrelerine diffuze olur ve enzimi aktive eden 

çözünebilir (sitoplazmik) guanil siklazdaki (sGC) indirgenmiş demire (Fe+2) bağlanır. Bu 

durum, vazodilatasyona yol açan siklik guanozin monofosfatı üretir (cGMP). 

Nitrik oksit sentazın tüm izoformları, substrat olarak L-arjinini ve bununla beraber 

moleküler oksijeni ve indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid fosfatı kullanır. Flavin 

adenin dinükleotid(FAD), flavin mono nükleotid(FMN) ve tetrahidrobiopterin(BH4) tüm 

izoformların kofaktörleridir.  

Nitrik oksit sentazın tüm izoformları kalmoduline (CaM) bağlanır. Hem nöronal nitrik 

oksit sentaza hem de endotelyal nitrik oksit sentaza kalmodulinin bağlanması, hücre içi Ca+2 

artışı ile meydana gelir. İndüklenebilir nitrik oksit sentaza, kalmodulinin bağlanması ise; 

kalmodulin bağlanma bölgelerindeki farklı aminoasit yapıları nedeniyle son derece düşük 

intracellular Ca+2 konsantrasyonlarında bile gerçekleşir. 

Anahtar Kelimeler: Nitrik oksit, L-Arjinin, NADPH oksidaz, Tetrahidrobiopterin(BH4). 
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ABSTRACT 

Vascular tonus is regulated by many neural and humoral factors. One of the most 

important of these factors is EDRF (endothelium-derived relaxing factor). The presence of 

EDRF was first demonstrated by Furchgott and Zawadzki  during the study of the vasodilator 

effect of acetylcholine in rabbit aorta. They reported that acetylcholine, which causes 

vasodilatation, secretes an substance called EDRF from endothelial cells and this agent 

activates guanyl cyclase enzyme in vascular smooth muscle cells and leads to an increase in the 

amount of cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Continuing studies  have shown that 

EDRF is essentially NO. 

Nitric oxide (NO) is an unusual messenger molecule with numerous molecular targets 

synthesized by 3 different isoforms of nitric oxide synthase (NOS) enzyme. The fact that it does 

not bear any load and that it is not paired with the electron ensures that it passes easily from the 

cell to the cell without any barrier. At the same time, nitric oxide is called a radical molecule 

due to the unconjugated electron it carries. However, while other free radicals are detrimental 

to cells at every concentration, low concentrations of nitric oxide play a role in very important 

physiological functions. However, excessive and uncontrolled nitric oxide synthesis is 

detrimental to cells. Nitric oxide is a very ideal messenger molecule with these properties. 

In mammals, nitric oxide is synthesized by 3 different isoforms of nitric oxide synthase. These 

isoforms; neuronal (nOS), inducible (iNOS) and endothelial (eNOS) are called. Nitric oxide 

produced by nitric oxide synthase can act on a number of target enzymes and proteins. The 

most important physiological signaling pathway induced by nitric oxide is the activation of 

soluble (cytoplasmic) guanyl cyclase (sGC) and the formation of cyclic GMP. Nitric oxide 

diffuses into smooth muscle cells and binds to reduced iron (Fe2+) in soluble (cytoplasmic) 

guanyl cyclase (sGC) that activates the enzyme. This produces cyclic guanosine 

monophosphate (cGMP), which leads to vasodilatation.  

All isoforms of nitric oxide synthase use L-arginine as the substrate, as well as molecular 

oxygen and reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Flavin adenine dinucleotide 

(FAD), flavin mono nucleotide (FMN) and tetrahydrobiopterin (BH4) are cofactors of all 

isoforms.  

All isoforms of nitric oxide synthase bind to calmodulin (CaM). Binding of kalmodulin 

to both neuronal nitric oxide synthase and endothelial nitric oxide synthase occurs through 

intracellular Ca2+ increase. The binding of calmodulin to inducible nitric oxide synthase; it 

occurs even at extremely low intracellular Ca2+ concentrations due to the different amino acid 

structures in the calmodulin binding sites. 

Keywords: Nitric oxide, L-Arginine, NADPH oxidase, Tetrahydrobiopterin (BH4). 

1. GİRİŞ

Vasküler tonus nöral ve humoral birçok faktör tarafından düzenlenmektedir. Bu faktörlerin en 

önemlilerinden birisi EDRF (endotel-kaynaklı gevşetici faktör)’dir.  EDRF’nin varlığı ilk defa 

Furchgott ve Zawadzki (1) tarafından tavşan aortasında asetilkolinin vazodilatatör etkisinin 

çalışılması sırasında gösterilmiştir. Furchgoot ve Zawadzki (1) asetilkolinin in-vitro ortamda 

damar genişletici etkisini inceledikleri araştırmada; vazodilatatör özelliği ile bilinen 

asetilkolinin, endotel tabakaları sıyrılan damarlarda tam tersi bir etkiye yol açarak daralmaya 

neden olduğunu belirlemişlerdir. Yaptıkları çalışma sonucunda vazodilatasyona neden olan 

asetilkolinin endotel hücrelerinden EDRF adını verdikleri bir maddenin salgılanmasına neden 

olduğunu ve bu aracının damar düz kas hücrelerinde guanil siklaz enzimini etkin hale getirerek 

siklik guanozin monofosfat (cGMP) miktarında artışa yol açtığını bildirmişlerdir. Devam eden 

araştırmalar (2,3,4 ) ile de EDRF’nin esasında NO olduğu gösterilmiştir. 
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Ferid Murad ve ark. (5) ise; nitroprussit veya gliserilnitrat gibi azotlu damar gevşeticilerin 

damar düz kas hücrelerinde cGMP artışına neden olduklarını kaydetmişlerdir. Bu araştırmalar 

(1, 2, 3, 4, 5 )sonucunda, nitrik oksitin fizyolojik ve patolojik olaylardaki rolü anlaşılmış ve 

1992’de yılın molekülü seçilmiştir. Nitekim Dr. Robert F. Furchgott, Dr. Louis Ignarro ve Dr. 

Ferid Murad, nitrik oksitin dolaşım sistemindeki rolü üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı 

1998 yılında Nobel Tıp ödülünü almışlardır (6). 

2. NİTRİK OKSİT

Nitrik oksit, renksiz bir gazdır. Yüksek konsantrasyondaki nitrik oksit oksijensiz ortamda 

oldukça stabil olup, suda erime özelliği gösterir. Oksijen varlığında ise, nitrik oksitin düşük 

konsantrasyonlarının bile reaktif olduğu bilinmektedir. Havadaki nitrik oksit, kısa sürede 

oksijenle oksitlenerek nitrojen dioksite (NO2) dönüşür. Nitrojen dioksit dokular için oldukça 

zararlı bir bileşiktir ve pnömoni, pulmoner ödem, amfizem gibi birçok patolojik duruma neden 

olabilir. Hemoglobin nitrik oksitin çok etkili bir inaktifleştiricisidir. Nitrik oksit, hem içeren 

proteinlerle özellikle de hemoglobinle reaksiyona girerek nitrata(NO3
-) dönüşüp,  5-8 saat 

içerisinde idrarla atılır (7). 

3. NİTRİK OKSİT SENTEZİNİN MEKANİZMASI

Memelilerde,  nitrik oksit,  nitrik oksit sentaz enziminin 3 farklı izoformu tarafından sentezlenir. 

Bu izoformlar; nöronal (nNOS) , indüklenebilir (iNOS) ve endotelyal  (eNOS) olarak 

adlandırılırlar (8). 

Nitrik oksit sentezlemek için, nitrik oksit sentaz enzimi iki aşamadan geçmektedir. Birinci 

basamakta nitrik oksit sentaz enziminin L-arjinin'i oksitlendirmesiyle ara ürün olan NG-

hidroksil-L-arjinin oluşmaktadır (Şekil 1) (9). Bu reaksiyonun gerçekleşmesi için nikotinamid 

adenin dinükleotid fosfat( NADPH) ve oksijen gereklidir (10). İkinci basamakta nitrik oksit 

sentaz,  NG- hidroksil-L-arjinin'i bir basamak daha oksitleyerek bir molekül nitrik oksit ve L-

sitrüllin oluşturmaktadır (Şekil 1) (9). 

Şekil 1: NOS ile L-arjininden NO sentezi mekanizması (9) 

Nitrik oksit sentazın tüm izoformları, substrat olarak L-arjinini ve bununla beraber moleküler 

oksijeni ve indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid fosfatı kullanır. Flavin adenin 

dinükleotid(FAD), flavin mono nükleotid(FMN) ve tetrahidrobiopterin(BH4) tüm izoformların 

kofaktörleridir.  

Nitrik oksit sentazın tüm izoformları kalmoduline (CaM) bağlanır. Hem nöronal nitrik oksit 

sentaza hem de endotelyal nitrik oksit sentaza kalmodulinin bağlanması, hücre içi Ca+2  artışı 
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ile meydana gelir. İndüklenebilir nitrik oksit sentaza, kalmodulinin bağlanması ise; kalmodulin 

bağlanma bölgelerindeki farklı aminoasit yapıları nedeniyle son derece düşük intracellular Ca+2

konsantrasyonlarında bile gerçekleşir(8). 

Nitrik oksit sentaz tarafından oluşturulan nitrik oksit, bir dizi hedef enzim ve protein üzerinde 

etki yapabilir. Nitrik oksit tarafından uyarılan en önemli fizyolojik sinyal yolu, çözünebilir 

(sitoplazmik) guanil siklazın (sGC)  aktivasyonu ve siklik GMP’nin oluşturulmasıdır. Nitrik 

oksit, düz kas hücrelerine diffuze olur ve enzimi aktive eden çözünebilir (sitoplazmik) guanil 

siklazdaki (sGC) indirgenmiş demire (Fe+2) bağlanır. Bu durum, vazodilatasyona yol açan 

siklik guanozin monofosfatı üretir (cGMP) (8). 

Nitrik oksit sentazın düzenleme ve etkinlik yönünden yapısal (cNOS) veya indüklenebilir 

(iNOS) olarak ifade edilen iki tipi bulunmakla birlikte bunlara bağımlı endotelyal NOS, 

indüklenebilir NOS ve nöronal NOS olarak adlandırılan 3 izoformu bulunmaktadır  (10). 

4. NİTRİK OKSİT SENTAZIN İZOFORMLARI

4.1. NÖRONAL NİTRİK OKSİT SENTAZ 

Nöronal nitrik oksit sentaz esas olarak beynin spesifik nöronlarından salgılanır. Enzim 

aktivitesi Ca+2 ve kalmodulin (CaM) tarafından düzenlenir. Beyindeki nöronal nitrik oksit 

sentaz, hücrelerde partiküllü ve çözünebilir formlarda bulunur ve nöronal nitrik oksit sentazın 

hücrealtı lokalizasyonu, onun çeşitli işlevlerine katkıda bulunabilir (11). 

Beyin dokusuna ek olarak; omurilikte, sempatik gangliyonlarda, periferik nitrerjik sinirlerde, 

çeşitli organların epitelyal hücrelerinde, böbrek makula densa hücrelerinde, pankreas 

langerhans adacıklarının hücrelerinde ve vasküler düz kasta immünohistokimyasal olarak 

nöronal NOS tespit edilmiştir. Memelilerde doku kitlesi bakımından en büyük nöronal nitrik 

oksit kaynağı iskelet kasıdır (8). 

4.1.1. NÖRONAL NİTRİK OKSİT SENTAZIN FİZYOLOJİK FONKSİYONLARI 

Son yıllarda, çeşitli sinaptik sinyal olaylarında nöronal nitrik oksit sentazın önemini teyit eden 

raporlar artmaktadır. Nöronal nitrik oksit sentaz, öğrenme, hafıza ve nörogenez gibi fizyolojik 

fonksiyonların düzenlenmesinde önemli rol oynar (11). 

Sinir sisteminde, nöronal nitrik oksit sentaz, sinaptik iletimin uzun vadeli düzenlenmesine 

(Sinaptik plastisite) aracılık eder, buna karşılık akut nörotransmisyonda nöronal NOS’ un 

sentezlediği nitrik oksit tutulumuna dair herhangi bir kanıt yoktur (8). 

Hafıza oluşumu ile ilgili çalışmalar, öğrenme fonksiyonunun bozulduğu durumlarda nitrik oksit 

sentazın inhibe olduğunu ve nitrik oksit düzeyinin azaldığını ortaya koymuştur. Ayrıca nitrik 

oksit koku alma, ağrı duyusu ve görme işlevinde de fizyolojik olarak rol almaktadır (12). 

Kan basıncının merkezi düzenlenmesinde nöronal NOS tarafından merkezi sinir sisteminde 

oluşturulan nitrik oksitin yer aldığına dair kanıtlar vardır (13). Medulla oblangata ve 

hipotalamustaki nöronal NOS aktivitesinin bloke edilmesi sistemik hipertansiyona neden olur 

(14). 

Perifer sinir sisteminde, birçok kas dokusu, yapısında nöronal NOS içeren nitrerjik sinirlerin 

(nöronlarda) sentezlediği nitrik oksit tarafından innerve edilir. Nitrerjik sinirlerde nöronal NOS 

tarafından üretilen nitrik oksit, efektör hücrelerinde  nitrik oksite duyarlı guanil siklazı uyaran 

olağandışı bir nörotransmitter olarak görülebilir ve böylece kan damarları da dahil olmak üzere 

çeşitli düz kas tiplerinin tonusunu düşürür (8).  

Periferdeki vasküler tonusun düzenlenmesinden çoğunlukla endotelyal NOS’ un sorumlu 

olduğu konusundaki geleneksel düşünceye, seçici bir nöronal NOS inhibitörü olan S-metil-L-

tiocitrüllin(SMTC) ile insanlarda yapılan bir çalışmayla meydan okundu. SMTC insan ön 

kolundaki (radius) ve koroner dolaşımdaki bazal kan akışını azaltır. Bu etki L-arjinin ile tersine 

çevrilebilir. İlginç bir şekilde, SMTC, asetilkolin, P maddesi veya kayma gerilmesine (shear 

stres) yanıt olarak klasik endotelyal NOS aracılı vazodilatasyonu etkilememektedir. Bu veriler 
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nöronal NOS’un merkezi sinir sistemindeki etkilerinden bağımsız olarak, vasküler tonusun 

düzenlenmesinde de önemli bir rol oynadığı düşüncesiyle tutarlıdır. Sonuç olarak endotelyal 

NOS ve nöronal NOS insanlarda mikrovasküler tonusun fizyolojik düzenlenmesinde farklı 

rollere sahip olabilirler (15). 

Aynı zamanda vasküler düz kas hücreleri, endotelyal NOS predominantının işlevsiz hale 

gelmesi durumunda, vazodilatasyonu bir miktar daha sürdürebilmektedir. Bunu da 

salgıladıkları düşük miktardaki nöronal NOS sağlamaktadır (8). 

Corpus kavernozum düz kasının gevşemesine aracılık eden, yapısında nöronal NOS içeren 

nitrerjik sinirler penis ereksiyonundan sorumludur. Korpus kavernozumda nitrik oksit ile 

uyarılan düz kas gevşemesine siklik GMP aracılık eder. Siklik GMP fosfodiesterazlar 

tarafından indirgenir. Korpus kavernozumdaki baskın form fosfodiesteraz’ın izoform 5 

formudur. Dolayısıyla bir miktar nNOS aktivitesi sildenafil, vardenafil ve tadalafil gibi seçici 

fosfodiesteraz 5 inhibitörlerinin proejektil etkisi için gereklidir. İlginç bir şekilde fosfodiesteraz 

5 de pulmoner arterlerde önemli oranda salgılandığı için, sildenafil ve tadalafil pulmoner 

arteryel hipertansiyonun tedavisi için onaylanmıştır(8).   

4.1.2. NÖRONAL NİTRİK OKSİT SENTAZIN PATOFİZYOLOJİDEKİ ROLÜ 

Anormal şekilde olan NO sinyali, inmeyi takip eden eksitotoksisite, multipl skleroz, Parkinson 

hastalığı, Alzhemeir hastalığı gibi çeşitli nörodejeneratif patolojilere yol açabilir (16). Büyük 

miktarda Ca+2‘nin nöronal hücrelere girmesiyle stimüle olan hiperaktif  nNOS, serebrovasküler 

olaylardaki (inme-felç) N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör aracılı nöronal ölümle 

ilişkilendirilmiştir (8). Bu koşullar altında nitrik oksit, muhtemelen PARP (Poli ADP-riboz 

polimeraz)’ın peroksinitrit aktivasyonu veya mitokondrial geçirgenlik nedeniyle 

eksitotoksisiteye yol açabilir. Yüksek seviyelerde üretilen nitrik oksit, aynı zamanda 

mitokondrial solunumun inhibisyonu ve glikoliz inhibisyonundan dolayı enerji tüketimine de 

yol açabilir (17). 

Gastrointestinal kanaldaki düz kas tonusunda meydana gelen gastroözöfögal reflü hastalığı gibi 

bazı bozukluklar, periferal nitrerjik sinirlerdeki nNOS tarafından üretilen nitrik oksitin aşırı 

üretilmesiyle ilgili olabilir (18). 

4.2. İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKSİT SENTAZ 

İndüklenebilir nitrik oksit sentaz genellikle hücre içinde bulunmaz. Salgılanması bakteriyel 

lipopolisakkaritler, sitokinler ve diğer ajanlar tarafından indüklenebilir. Özellikle bakteri 

lipopolisakkaritleri ile uyarılan makrofajlar çok miktarda nitrik oksit üreterek yabancı 

hücrelerde (bakteri, parazit, tümör hücresi) sitostatik veya sitotoksik etki meydana getirirler. 

Özellikle makrofajlar tarafından sentez edilmesine rağmen, uygun indükleyici ajanlar 

tarafından uyarılması şartıyla herhangi bir hücre yada doku enzimi salgılayabilir. Bir kez 

salgılandığında, indüklenebilir NOS sürekli aktiftir ve nitrik oksit sentezi saatlerce hatta 

günlerce devam edebilir. Sentezlenmesi hücre içi Ca+2konsantrasyonları tarafından 

düzenlenmez (8). 

4.2.1. İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKSİT SENTAZIN FİZYOLOJİK 

FONKSİYONLARI 

İndüklenebilir NOS, makrofajlarda uyarıldığında, bu hücrelerin önemli bir sitotoksik özelliğini 

temsil eden büyük miktarlarda nitrik oksit üretir (19). Ek olarak, uyarılan makrofajlar tarafından 

üretilen yüksek miktardaki nitrik oksit konsantrasyonları, hedef hücrelerin DNA’sına doğrudan 

müdahale edebilir ve iplikçik kırılmalarına ve parçalanmaya neden olabilir (20). Bu etkilerin 

bir kombinasyonu, nitrik oksitin parazitik mikroorganizmalar ve bazı tümör hücreleri 

üzerindeki sitostatik ve sitotoksik etkilerini oluşturacaktır (8). İlginç bir şekilde bağışık 

olmayan hücreler komşu hücreleri etkileyecek kadar yeterli miktarda nitrik oksit salınması için 
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sitokinler ile uyarılabilir.  Yapılan araştırmalarda sitokin ile aktive edilen endotel hücrelerinin 

tümör hücrelerini çözdüğü gösterilmiş (21) ve hepatositlerin sıtma sporozoitlerini öldürmek 

için nitrik oksit kullanabileceği gösterilmiştir (22). 

4.2.2. İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKSİT SENTAZIN PATOFİZYOLOJİDEKİ 

ROLÜ 

Aktive makrofajlar (monosit, nötrofil, hepatosit ve diğerleri) tarafından üretilen yüksek 

miktardaki nitrik oksit miktarları, sadece istenmeyen mikroplara (bakterilere), parazitlere ve 

tümör hücrelerine zararlı olmayıp aynı zamanda sağlıklı hücrelere de zarar verebilir. Canlı 

organizmada meydana gelen hücre ve doku hasarı, ya nitrik oksit radikalinin kendisiyle 

ilişkilidir yada peroksinitrit (ONOO-)  oluşumuna yol açan süperoksid anyonu (O2-) ile 

ilişkilidir. Enflamatuvar ve otoimmun lezyonların büyük çoğunluğu aktif makrofaj ve 

nötrofillerin bolluğu ile karakterizedir. Bu hücreler tarafından önemli miktarlarda nitrik oksit 

salınabilir, buda çevredeki dokuların hasar görmesine neden olur (20). Enzim indüksiyonu L-

arjinin analogları ve glukokortikoidlerce inhibe edilmektedir (12). L-arjinin analogları ise; N-

monometil-L-arjinin (L-NMMA), Nnitro-L-arjinin metil ester (L-NAME), N-nitro-L-arjinin 

(L-NA), N-amino-L-arjinin (L-NAA) ve N-iminoetil-L-ornitin (L-NIO) olarak 

sınıflandırılabilir (23). İndüklenebilir NOS’un üretmiş olduğu nitrik oksitin özgül olmayan 

allograft reddine dahil olma ihtimali yüksektir (24). Koroner arter allograft red reaksiyonlarında 

indüklenebilir NOS immüno reaktivitesinin belirgin bir şekilde arttığı bildirilmiştir (25). 

İnflamatuvar nörodejenerasyon bir takım beyin patolojilerine yol açar. Aktif mikroglia ve 

astrositlerin nöronları öldürdükleri mekanizmalar hücre kültüründe belirlenmiştir. Bu 

mekenizmalar mikrogliada fogosit NADPH oksidazın aktivasyonunu ve gliada indüklenebilir 

NOS’un salınmasını içerir. Bu kombinasyon peroksinitrit (ONOO-)  üretimi yoluyla apoptozisi 

meydana getirir (8).  İndüklenebilir NOS'un sentezlediği nitrik oksit, nöronal ölümü uyarmak 

için hipoksi ile sinerji oluşturur, çünkü nitrik oksit sitokrom oksidazı engeller. Bu durum 

glutamat salınmasına ve eksitotoksisiteye neden olabilir (26). 

İndüklenebilir NOS tarafından üretilen aşırı miktardaki nitrik oksit, septik şokta çok önemli rol 

oynar. Bu durum kitlesel arteriol vazodilatasyon, hipotansiyon ve mikrovasküler hasar ile 

karakterizedir. Bakteriyel endotoksinler genellikle semptomları başlatır. Platelet aktivasyon 

faktör, tromboksan A2, prostanoidler gibi bir takım mediyatörler ve interlökin-1, tümör nekroz 

faktör-α (TNF-α) ve interferonγ (INF- γ) gibi sitokinlerin sayıları septik şokta yükselmiştir ve 

onun patofizyolojisiyle ilişkilidir. Bununla birlikte kan basıncındaki düşme, çoğunlukla 

vasküler duvarda uyarılan indüklenebilir NOS’un üretmiş olduğu aşırı nitrik oksit üretiminden 

kaynaklanmaktadır (27). 

4.3. ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ 

Endotelyal NOS çoğunlukla endotel hücrelerde salgılanır. Bununla birlikte endotelyal NOS, 

kardiyak miyositlerde, trombositlerde, beyindeki bazı nöronlarda, insan plasentasındaki 

sinsityotrofoblastlarda ve LLC-PK1 böbrek epitelyum hücrelerinde tespit edilmiştir (8). 

Nöronal NOS’a benzer şekilde, Ca+2-aktifleştirilmiş kalmodulin eNOS aktivitesinin 

düzenlenmesi için önemlidir. Hücre içi iyonize Ca+2 konsantrasyonunun arttığı durumlarda 

eNOS aktivitesi belirgin bir şekilde artar ve eNOS,  nitrik oksiti süratli bir şekilde pikomolar 

(az miktarda) düzeylerde sentezler. Ca+2, kalmodulinin enzime bağlanmasını indükler(28). 

Bununla birlikte, birkaç diğer proteinde eNOS ile etkileşime girer ve aktivitesini düzenler. Isı 

şoku proteini (Hsp90), eNOS ile ilişkili bulunmuştur ve enzimi aktive eden ve yeniden 

bağlanmasını teşvik eden bir allosterik modülatör  görevi görür (29). Endotelyal NOS’un 

kaveola’da (hücre membranındaki invajinasyonlar) lokalize olan fraksiyonu, kaveola kat 

proteini (Kaveolin-1) ile etkileşime girebilir. Kaveolin-1 eNOS’un tonik bir inhibitörüdür. Bu 

kavram genetik olarak ispatlanmıştır, çünkü kaveolin-1 eksik farelerdeki kan damarları, 
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endotelyuma bağlı gevşemeleri artırmıştır (30). Mekanik olarak, kalmodulin ve hsp90’ın 

eNOS’ a girmesi, enzimden kalveolin-1'i ayırıp yerini alabilir ve böylece enzim aktivasyonuna 

yol açabilir (31). 

Bununla birlikte eNOS, hücre içi Ca+2’ de sürekli artışlar üretmeyen, fakat yinede uzun süren 

nitrik oksit salınımına yol açan uyaranlarla da aktive edilebilir.  Damar endotelinden nitrik oksit 

üretimine yol açan en önemli fizyolojik stimulus bu akışkan kayma gerilmesidir (32). 

4.3.1. ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZIN FİZYOLOJİK FONKSİYONLARI 

4.3.1.1. DAMAR GEVŞETİCİ ETKİSİ 

Endotelyal NOS, sayısız temel kardiyovasküler fonksiyonların homeostatik düzenleyicisi gibi 

görünmektedir. Endotelyal NOS türevli nitrik oksit çözünebilir (sitoplazmik) guanil siklazı 

uyararak ve düz kas hücrelerinde siklikGMP’yi artırarak tüm kan damarlarını genişletir. 

Endotelyal NOS geninin silinmesi kan basıncının yükselmesine yol açar (8). 

İzole arterlerde, arteriyollerde, venalarda, venüllerde, kılcal damarlarda ve lenf damarlarında 

endotel bağımlı gevşeme oluşmaktadır. Nitrik oksit sentazın L-NMMA ile inhibisyonu 

sonucunda izole arterlerde kasılma meydana gelmektedir. Bu da endotelyumdan sürekli bir 

nitrik oksit salınımı olduğunu ve bu sayede normal damar gerginliğinin korunduğunu ortaya 

koymaktadır (10). 

Damar endotel hücreleri bazal düzeyde nitrik oksit üretmekte ve böylece damar gerginliğinin 

belli bir düzeyde tutulması sağlanmaktadır. Venlerdeki bazal nitrik oksit üretimi arterlere oranla 

çok daha azdır. Gönüllü insanlara ve deney hayvanlarına, bir nitrik oksit inhibitörü olan L-

NMMA’ nın sistemik enjeksiyonlarını takiben arteriyel basınçta bir artış meydana gelmiş fakat 

venöz basınçta bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu bulgular nitrik oksitin damar düz kas 

hücrelerinin gerginliğini ve periferal direnci düzenlediğini, böylece kan basıncının kontrolüne 

önemli bir katkıda bulunduğunu göstermektedir (4). 

Endotel hücrelerinde nitrik oksit oluşumu çeşitli fiziksel ve kimyasal uyarıcılarla 

artırılabilmektedir. Kan akımıyla oluşturulan kayma gerilmesi (shear stress) bu uyarıcıların en 

önemlilerinden biridir. Egzersiz sırasında, kan akımı artışına bağlı damar gevşemesi gözlenir. 

Akut fiziksel egzersiz insanda nitrik oksit sentezi için güçlü bir uyarıcıdır. Sağlıklı bir insanda, 

otuz dakikalık yoğun bir egzersizden sonra nitrik oksitin parçalanma ürünü olan nitrat ve nitritin 

hücre içi etkinliklerine aracılık eden siklikGMP’nin idrardaki yoğunluğu iki katına çıkmıştır 

(10). 

4.3.1.2. TROMBOSİT AGREGASYONUNUN ÖNLENMESİ 

Endotel hücreleri nontrombojenik yüzey sağlarlar. Trombositlerin ve diğer kan hücrelerinin 

yapışmasını engelleyerek pıhtılaşmanın aktif hale geçmesini engellerler. Endotelyal hücrelerin 

başlıca fonksiyonu damar koruyucu ve pıhtılaşmayı engelleyici moleküllerin üretimidir (10).  

Nitrik oksit, endotel hücre yüzeyinden salınan ve trombosit agregasyonunu baskılayan önemli 

bir moleküldür. Nitrik oksit, trombüs oluşumunun kontrolü ve kan akışkanlığının 

sağlanmasında oldukça önemli bir rol oynar (33). İn vitro uygulanan nitrik oksit, kan 

pulçuğundan zengin plazmada ve tam kanda çeşitli pıhtılaşma faktörlerinin uyardığı 

kümeleşmeyi engellemiştir. Nitrik oksit, kümelenmiş kan pulcuklarının dağılmalarına neden 

olur, kan pulcuklarının, nötrofillerin ve monositlerin adezyonlarını inhibe eder ve 

kemotaksislerini düzenler (34).  Damar lümenine doğru salınan nitrik oksit, trombosit 

agregasyonunun ve damar duvarına yapışmanın güçlü bir inhibitörüdür (10). Trombozdan 

korumasının yanısıra, matrix moleküllerinin üretimini ve düz kas çoğalmasını tetikleyen 

trombosit kökenli büyüme faktörlerinin serbest kalmasını da engeller. Endotelyal NOS, kan 

akımındaki kronik değişikliklere karşı damar duvarında yeniden yapılanma (remodelling) için  

kritik öneme sahiptir(8). 
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4.3.1.3. LÖKOSİT YAPIŞMASININ VE VASKÜLER İNFLAMASYONUN 

ÖNLENMESİ 

Endotelyal nitrik oksit, aterogenezde rol oynayan genlerin salgılanmasını kontrol eder. Nitrik 

oksit, monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1)’in salgılanmasını azaltır (35). Nitrik oksit, 

lökosit adezyon molekülü CD11/ CD18’ in hücre yüzeyine bağlanma kabiliyetine müdahele 

ederek veya lökosit üzerinden CD11/ CD18 salgılanmasını baskılayarak damar duvarına lökosit 

yapışmasını inhibe edebilir. Lökosit yapışması aterosklerozun gelişmesinde erken bir evredir 

ve bu nedenle nitrik oksit, aterogenezin başlangıcına karşı koruyabilir(8).   

Endotel tek tabaka bariyerinin bütünlüğünün bozulması, proinflamatuvar olayları başlatabilir. 

Endotel kaynaklı nitrik oksit, proinflamatuvar sitokinler tarafından indüklenen hücre 

apaptozunu ve reaktif oksijen türleri (ROS) ve anjiyotensin II’yi içeren proaterosklerotik 

faktörleri önler. Apoptozun baskılanması aynı zamanda endotel kaynaklı nitrik oksitin anti-

inflamatuvar ve anti-aterosklerotik etkilerine katkıda bulunabilir (8).  

4.3.1.4. DAMAR DÜZ KASI HÜCRESİ ÇOĞALMASININ KONTROLÜ 

Damar boşluğuna, damar düz kası hücrelerinin çoğalmalarını engelleyici ve uyarıcı aracı 

maddeler salgılanmaktadır. Fizyolojik koşullarda, çoğalmayı engelleyici maddeler sayesinde 

damar düz kası katmanı kalınlığının sabit kalması sağlanmaktadır. Nitrik oksit, damar düz kası 

hücrelerinin göçünü ve çoğalmasını engelleyen güçlü bir inhibitördür (10). Damar lümeninde, 

aynı zamanda, endotel hücrelerinin çoğalmalarını uyaran epidermal büyüme faktörü, trombosit 

kökenli büyüme faktörü ve anjiyotensin II gibi çeşitli büyüme faktörleri de bulunmaktadır. 

Nitrik oksit gibi hücre çoğalmasını engelleyici maddelerin eksikliğinde çoğalmayı baskılayıcı 

etki ortadan kalkmakta ve damar düz kası hücreleri miktarında artış meydana gelmektedir. Bu 

durum, damar boşluğunun daralmasıyla birlikte şekillenen kardiyovasküler hastalıkların 

temelini oluşturmaktadır (36). 

Nitrik oksitin DNA sentezini, mitogenezi ve damar düz kası hücrelerinin çoğalamasını inhibe 

ettiği gösterilmiştir. Bu anti-proliferatif etkilere muhtemelen siklik GMP aracılık eder (37). 

Trombosit agregasyonu ve yapışmasının önlenmesi damar düz kası hücrelerini, trombosit 

kökenli büyüme faktörlerine maruz kalmadan korur.  Bu nedenle nitrik oksit, aterogenezin bir 

sonraki aşamasını da önler. Bu etkilerin kombinasyonuna dayanarak, endotelyum hücrelerinde 

üretilen endotelyal nitrik oksit, anti-aterosklerotik bir ilke olarak düşünülebilir (38). 

4.3.1.5. ENDOTELYAL NOS TÜREVLİ NO İLE ANJİYOGENEZİN UYARILMASI 

Endotel hücrelerin bölünme yetenekleri ölçüsünde çoğalarak ve göç ederek var olan 

damarlardan yeni kapillerler oluşturmasına anjiyogenez denir ( 39). 

Endotelyal NOS türevli nitrik oksit, doğum sonrası anjiyogenezde kritik öneme sahiptir. 

Endotelyal NOS eksik olan farelerde yapılan son bulgular, fetal akciğer gelişimi ve akciğer 

morfogenezinde nitrik oksitin daha önce bilinmeyen bir rolü olduğuna işaret etmektedir. 

Endotelyal NOS eksikliği olan farenin  akciğer fenotipi, insanlardaki alveolar kapiller 

displaziye yakından benzemektedir; bu durum, yeni doğanlardaki malign pulmoner 

hipertansiyonun bir şekli olup, yetersiz akciğer damar gelişimi ve solunum sıkıntısı ile 

sonuçlanmaktadır (40). 

Endotelyal NOS’un iskemi sonrası anjiyogenez oluşumu için kritik olduğu bulunmuştur. Nitrik 

oksitin endotel hücrenin hayatta kalma üzerine olan olumlu etkileri muhtemelen nitrik oksitin 

pro-anjiyogenik etkilerine katkıda bulunacaktır (8). 

4.3.1.6. ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİN ENDOTELYAL NOS TÜREVLİ 

NO İLE AKTİVASYONU 

Endotelyal NOS geni silinen farelerde, neovaskülarizasyonun bozulduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

durum progenitör hücre mobilizasyonundaki bir hasar ile bağlantılıdır. Endotelyal NOS enzimi 
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yetersiz olan farelerde, endotel progenitör hücrelerin VEGF (Vasküler endotelyal büyüme 

faktörü) ile mobilizasyonu azalmıştır. Arka bacakta iskemi meydana gelen bu farelerde, vahşi 

tip progenitör hücrelerin infüzyonunun yapılıp, kemik iliği transplantasyonu yapılmaması, 

hasarlı neovaskülarizasyonu kurtarabilir. Bu durum,  endotelyal NOS enziminin yetersiz olduğu 

farelerde, progenitör hücrelerin kemik iliğinden mobilize edilmesinin bozulduğunu 

göstermektedir. Kök hücrelerin mobilizasyonu için gerekli olan matriks metalloproteinaz-9 

proteini, endotelyal NOS enzimi yetersiz olan farelerin kemik iliğinde azalmıştır. Böylece, 

kemik iliği stromal hücreleri tarafından salgılanan endotelyal NOS, kök ve progenitör 

hücrelerin alımını etkiler. Bu nedenle, iskemik kalp hastalığında görülen azalmış sistemik nitrik 

oksit biyoaktivitesi, bozulmuş neovaskülarizasyonun şiddetini artırır (41). 

İskemik kardiyomiyopatili hastalarda kemik iliği mononükleer hücreleri, azalmış bir 

neovaskülarizasyon kapasitesi göstermektedir. Nitrik oksit neovaskülarizasyonda önemli bir rol 

oynamaktadır ve iskemik kalp rahatsızlığı olan hastalarda nitrik oksit biyoyararlanımı tipik 

olarak azalmaktadır. Bu hastaların kemik iliği hücrelerinin, endotelyal NOS enziminin 

aktivitesini artıran AVE9488 ile ön muayenesi, endotelyal NOS salgısını ve aktivitesini önemli 

ölçüde artırmıştır (42). Bu durum, in vitro kemik iliği hücrelerinin güçlendirilmiş göç kapasitesi 

ve in vivo fare iskemik arka bacak modelinde bu hücrelerin gelişmiş neovaskülarizasyon 

kapasitesi ile ilişkilidir Benzer şekilde, endotelyal NOS stimülatörü olan simvastatin, miyokard 

enfarktüsü geçiren hastalarda, fonksiyonel olan aktif endotel progenitör hücrelerin sayısını 

artırmıştır (43). 

4.3.1.7. NİTRİK OKSİT SENTAZ İLE GEN TERAPİSİ 

Gen terapisi,  meydana gelen semptomların hafifletilmesi ile beraber bir hastalık sürecine 

müdahele için belirli bir genin konak dokuya aktarılmasını ifade eder. NOS ile olan gen terapisi, 

bu enzimin işlev bozukluğunun çeşitli kardiyovasküler hastalık çeşitleriyle olan ilişkisinden 

dolayı birçok çalışmanın odak noktası olmuştur. Araştırma vasküler tonus, iskemi-reperfüzyon 

hasarı, intimal hiperplazi ve retenozun hayvan modellerinde NOS izoformlarının gen iletiminin 

etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. 

Kardiyovasküler hastalığın prekilinik modellerinde, vasküler gen iletiminin terapötik açıdan 

faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Endotelyal NOS, intimal hiperplaziyi inhibe ettiği ve yaralı kan 

damarlarındaki yenilenmeyi artırdığı için umut vericidir. Uzun vadeli hedef, hayvan 

modellerinde görülen NOS gen terapisinin yararlarını klinik uygulamaya çevirmektir. Ancak 

bu yolda gen iletim sistemlerini iyileştirmek ve yan etkileri en aza indirgemek için daha fazla 

çalışma yapılması gereklidir (44). 

4.3.2. ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZIN PATOFİZYOLOJİDEKİ ROLÜ 

Kardiyovasküler risk faktörü olan hastalarda (hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diabetes 

mellitus, sigara vb. ) ve vasküler rahatsızlığa sahip olan hastalarda endotel işlev bozukluğu 

görülür. Bu durumda endotelyum, yeterli miktarda biyoaktif nitrik oksit ve nitrik oksit aracılı 

vazodilatasyonu üretemez (Şekil 2) (9).Kan damarının en iç astarı tek bir endotel hücresi 

tabakasıdır. Sağlıklı endotel hücreleri hastalıkla mücadele etmek ve kan basıncını düzenlemek 

için nitrik oksit üretirler. Endotel disfonksiyonu, kan damarlarının L-arjinin'den nitrik oksit 

üretememesi yada nitrik oksitin süperoksit tarafından inaktive edilmesi olarak tanımlanır(Şekil 

2) (9).
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Şekil 2: Sağlıklı damar ile endotel disfonksiyonlu damar yapılarının görünümü (9). 

Kardiyovasküler risk faktörleri  ve vasküler  hastalıklar, artan reaktif oksijen türleri (ROS) 

üretimiyle de ilişkilidir. Damar duvarında potansiyel olarak reaktif  oksijen türleri üretebilen 

birçok enzim sistemi vardır. Bunlara, NADPH oksidaz, ksantin oksidaz, mitokondriyal 

solunum zinciri enzimleri ve uncoupled (ayrışmış) endotelyal NOS dahildir (45). Bunlardan 

NADPH oksidaz reaktif oksijen türlerinin üretimi için birincil önemdedir. Süperoksit anyonu 

üreten NADPH oksidazın çeşitli izoformları damar duvarında bulunur. Onlar hem endotelde 

hem düz kas hücrelerinde hemde adventisyada bulunurlar (8). 

SONUÇ 

Günümüzde, nitrik oksitin endotel hücrelerinden başka birçok hücre tarafından da sentezlendiği 

ve kardiyovasküler, nörolojik, immünolojik ve diğer pek çok sistemde farklı rolleri olan bir 

mediyatör olduğu bilinmektedir. Nitrik oksit, saydığımız fonksiyonlardan dolayı birçok bilim 

dalını ilgilendiren ve son yıllarda üzerinde en fazla araştırma yapılan konulardan biri olmuştur. 
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ÖZET 

Nitrik oksit (NO), organizmada yaygın olarak bulunan ve birçok hücre ve dokuda doğal olarak 

sentezlenen bir moleküldür. Nitrik oksitin normal fizyolojik olayların düzenlenmesinde ve 

çeşitli patolojik süreçlerin gelişiminde önemli rol oynadığı sistemlerden birisi de 

kardiyovasküler sistemdir. Azalmış nitrik oksit sinyali, en yaygın kardiyovasküler hastalıklar 

için çeşitli risk faktörleri ile ilişkilidir. Vasküler yapıda nitrik oksit üretiminin azalması, sonuçta 

trombosit-endotel etkileşimi ve vasküler düz kasın proliferasyonu üstünde nitrik oksit aracılı 

inhibitör etkinin azalmasına yol açarak aterojenik potansiyeli artırır. Hem kardiyovasküler 

hastalıkları hem de yaygın olarak kullanılan kardiyovasküler tedavileri önlemek için bilinen 

yaşam tarzı faktörleri, nitrik oksitin biyoyararlanımı ve sinyalleşmesindeki artışlarla ilişkilidir 

Nitrogliserin (gliseril trinitrat) gibi organik nitratlar klinik olarak kardiyovasküler hastalıkların 

tedavisinde 150 yıldan beri kullanılmaktadır, ancak 1970’li yılların sonlarında yararlı 

etkilerinin nitrik oksit salınımından kaynaklandığı gösterilmiştir. NO'nun endojen olarak 

üretildiği ve kardiyovasküler fonksiyonda dahil olmak üzere birçok fizyolojik sürecin 

düzenlenmesinde önemli bir role sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgular, NO sinyalini terapotik 

olarak modüle etmenin yollarını belirleme konusunda büyük ilgi uyandırmıştır. Bununla 

birlikte, doğrudan NO sinyalini aktive etmek için tasarlanan birkaç ilaç adayı kliniğe ulaşmıştır. 

Bunların en önemlileri pulmoner arteriyel hipertansiyonlu yeni doğanların tedavisinde 

kullanılan inhale nitrik oksit ve erektil disfonksiyonun tedavisi için kullanılan fosfodiesteraz 

inhibitörleridir. 

Son yıllarda NO sinyalini artırmak için yeni yollar önerilmiştir. Bunlar, endojen NO sinyal 

yollarını artırmak, NO’nun akımı yönündeki sinyal yollarını uyarmak ve NO’nun hedefe 

yönelik ve seçici salınımını sağlayan öncüllerin verilmesidir. Bu tür farmakolojik yaklaşımlara 

ek olarak, NO’nun biyoyararlanımı, fiziksel egzersiz ve bazı diyet bileşenleri tarafından da 

artırılabilir. İlginç olarak inorganik nitrat gibi NO prekürsörleri, daha önce kardiyovasküler 

koruma ile ilişkili olan gıda grublarında doğal olarak bol miktarda bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nitrik oksit, Kardiyovasküler sistem, Nitrit, Nitrat 

ABSTRACT 

Nitric oxide (NO) is a molecule commonly found in the organism and naturally synthesized in 

many cells and tissues. One of the systems in which nitric oxide plays an important role in the 

regulation of normal physiological events and the development of various pathological 

processes is the cardiovascular system. Decreased nitric oxide signal is associated with several 

risk factors for the most common cardiovascular diseases. Reduction of nitric oxide production 

in the vascular structure increases the atherogenic potential by leading to the reduction of nitric 

oxide-mediated inhibitory effect on the platelet-endothelial interaction and proliferation of 

vascular smooth muscle. Known lifestyle factors to prevent both cardiovascular diseases and 

commonly used cardiovascular treatments are associated with increases in the bioavailability 

and signaling of nitric oxide. 
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Organic nitrates such as nitroglycerin (glyceryl trinitrate) have been used clinically in the 

treatment of cardiovascular diseases for 150 years, but in the late 1970s their beneficial effects 

have been shown to be due to nitric oxide release. It has been understood that NO is produced 

endogenously and has an important role in regulating many physiological processes, including 

in cardiovascular function. These findings have generated great interest in identifying ways to 

therapeutically modulate NO signal. However, several drug candidates designed to activate the 

direct NO signal have reached the clinic. The most important of these are inhaled nitric oxide 

and phosphodiesterase inhibitors for the treatment of erectile dysfunction, used in the treatment 

of newborns with pulmonary arterial hypertension. 

New ways to increase the NO signal have been proposed in recent years. These are to increase 

endogenous NO signal paths, to stimulate signal paths in the direction of NO current, and to 

provide precursors for targeted and selective oscillation of NO. In addition to such 

pharmacological approaches, NO's bioavailability can be increased by physical exercise and 

some dietary ingredients. Interestingly, NO precursors such as inorganic nitrate are naturally 

abundant in food groups previously associated with cardiovascular protection. 

Keywords: Nitric oxide, Cardiovascular system, nitrite, nitrate 

1.GİRİŞ

Nitrik oksit (NO), organizmada yaygın olarak bulunan ve birçok hücre ve dokuda doğal olarak 

sentezlenen bir moleküldür. Nitrik oksitin normal fizyolojik olayların düzenlenmesinde ve 

çeşitli patolojik süreçlerin gelişiminde önemli rol oynadığı sistemlerden birisi de 

kardiyovasküler sistemdir. Azalmış nitrik oksit sinyali, en yaygın kardiyovasküler hastalıklar 

için çeşitli risk faktörleri ile ilişkilidir. Vasküler yapıda nitrik oksit üretiminin azalması, sonuçta 

trombosit-endotel etkileşimi ve vasküler düz kasın proliferasyonu üstünde nitrik oksit aracılı 

inhibitör etkinin azalmasına yol açarak aterojenik potansiyeli artırır. Hem kardiyovasküler 

hastalıkları hem de yaygın olarak kullanılan kardiyovasküler tedavileri önlemek için bilinen 

yaşam tarzı faktörleri, nitrik oksitin biyoyararlanımı ve sinyalleşmesindeki artışlarla ilişkilidir 

(Lundberg ve ark. 2015). 

Nitrogliserin (gliseril trinitrat) gibi organik nitratlar klinik olarak kardiyovasküler hastalıkların 

tedavisinde 150 yıldan beri kullanılmaktadır, ancak 1970’li yılların sonlarında yararlı 

etkilerinin nitrik oksit salınımından kaynaklandığı gösterilmiştir. NO'nun endojen olarak 

üretildiği ve kardiyovasküler fonksiyonda dahil olmak üzere birçok fizyolojik sürecin 

düzenlenmesinde önemli bir role sahip olduğu anlaşılmıştır (Palmer ve ark. 1989). Bu bulgular, 

NO sinyalini terapotik olarak modüle etmenin yollarını belirleme konusunda büyük ilgi 

uyandırmıştır. Bununla birlikte, doğrudan NO sinyalini aktive etmek için tasarlanan birkaç ilaç 

adayı kliniğe ulaşmıştır. Bunların en önemlileri pulmoner arteriyel hipertansiyonlu yeni 

doğanların tedavisinde kullanılan inhale nitrik oksit ve erektil disfonksiyonun tedavisi için 

kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleridir (Kinsella, 2006). 

Son yıllarda NO sinyalini artırmak için yeni yollar önerilmiştir. Bunlar, endojen NO sinyal 

yollarını artırmak, NO’nun akımı yönündeki sinyal yollarını uyarmak ve NO’nun hedefe 

yönelik ve seçici salınımını sağlayan öncüllerin verilmesidir. Bu tür farmakolojik yaklaşımlara 

ek olarak, NO’nun biyoyararlanımı, fiziksel egzersiz ve bazı diyet bileşenleri tarafından da 

artırılabilir. İlginç olarak inorganik nitrat gibi NO prekürsörleri, daha önce kardiyovasküler 

koruma ile ilişkili olan gıda grublarında doğal olarak bol miktarda bulunmaktadır (Lundberg ve 

ark. 2006). 

2. NİTRİK OKSİT İLE KARDİYOVASKÜLER KORUMA

sGC-cGMP yoluyla vazodilatasyon, kardiyovasküler sistemde NO sinyalizasyonunun göze 

çarpan bir özelliğidir (Ignarro, 2002). Vasküler fonksiyon ve kan basıncının düzenlenmesinde 

NO’nun merkezi rolü 1980’lerin sonlarında farmakolojik araçlarla ve daha sonra genetik olarak 

işlenmiş farelerde belirlenmiştir (Huang, 1995). Endotelyal NOS enzimi yetersiz olan farelerde 

kalıcı olarak kan basıncı yükselir, NOS inhibitörleri hipertansiyona neden olur ve çoğu 

dokularda kan akışını ciddi şekilde sınırlar (Moncada ve Higgs, 2012). Nitrik oksit aynı 
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zamanda dolaşımdaki trombositleri ve beyaz kan hücrelerini etkiler. Nitrik oksit 

kardiyovasküler homeostazda önemli olan platelet aktivasyonu, mitokondrial fonksiyon, iyon 

nakli, iltihaplanma, anjiyogenez ve hücre çoğalması gibi çeşitli hücresel evrelerin kontrolünü 

sağlar (Lundberg ve ark. 2015). 

3. KARDİYOVASKÜLER SİSTEMDE NO SİNYALİNİ ARTIRAN MEKANİZMALAR

Nitrik oksit sinyalini artırmanın üç anayolu: Nitrik oksit oluşumunu artırmak, nitrik oksit 

kırılmasını inhibe etmek ve doğrudan aşağı yönlü sinyal yollarını uyarmaktır. Nitrik oksit 

oluşumunu artırmak, ya doğrudan nitrik oksit üreten bileşiklerle ya da endojen NOS türevli 

nitrik oksit oluşumunu artıran maddelerle başarılabilir (Lundberg ve ark. 2015). Aşağıda 

kardiyovasküler hastalıkları önleme veya tedavi etme amacı taşıyan, bu üç mekanizmayı da 

özetleyen hedefler şekil ile belirtilmiştir (Lundberg ve ark. 2015). 

Şekil 1. Kardiyovasküler sistemde nitrik oksit biyoyararlanımını artırmak için hedefler 

(Lundberg ve ark. 2015). 

3.1. NİTRİK OKSİT OLUŞUMUNU ARTIRMAK 

3.1.1. NİTRİK OKSİT ÜRETEN BİLEŞİKLER 
Nitrik oksit salınımı sağlayan çeşitli ilaçlar vardır, bunların içinde en iyi bilinenleri antianjinal 

ilaç olan nitrogliserin de dahil olmak üzere organik nitratlar ve nitritlerdir. Ancak bunların 

kullanımı çeşitli sınırlamalarla ilişkilendirilmiştir. Son zamanlarda nitrik oksit salınımı 

sağlayan başka bileşikler geliştirilmiş ve test edilmiştir (Lundberg ve ark. 2015). 
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3.1.1.1. İNHALE NİTRİK OKSİT 

NO gazının teneffüs yoluyla akciğerlere doğrudan gönderilmesi, kalıcı pulmoner arteriyel 

hipertansiyonlu yeni doğanlarda kullanım için kayıtlıdır (Kinsella, 2006). Nitrik oksit 

akciğerlerde ‘çift seçicilik’ sağlar: Solunum ile NO öncelikle akciğerlerin havalandırma-

perfüzyon eşleştirmesini iyileştirmek ve akabinde kan oksijenasyonunu artırmak için iyi 

havalanan bölgelere ulaşır. Dahası NO dolaşımdaki oksihemoglobin ile reaksiyona girdikten 

sonra hızla atılır ve akut olarak inaktive olduğundan sistemik arter tonusu üzerindeki etkisi azdır 

(Frostel ve ark. 1991). Bununla birlikte NO inhalasyonunun bazı distal NO benzeri etkileri 

ortaya çıkmıştır ve muhtemelen endokrin gibi hareket eden inorganik nitrit ve S-nitrosotiyoller 

de dahil olmak üzere diğer metastabil biyoaktif nitrojen oksitlerin oluşumundan 

kaynaklanmaktadır (Cannon, 2001). Olası sistemik biyoaktivite ile potansiyel olarak 

istenmeyen yan etkiler ortaya çıkmasına rağmen, bu durum aslında terapötik olarak da 

kullanılabilir. Nitrik oksit gazının inhalasyonu yoluyla sistemik endokrin NO biyoaktivitesinin 

sağlanması, preklinik iskemi-reperfüzyon yaralanma modellerinde ve karaciğer iskemisinde 

başarılı bir şekilde test edilmiştir (Lang, 2014). Solunum yetmezliği olan prematüre yeni 

doğanlar NO teneffüs ettikleri zaman NO’nun endokrin tarzı etkilerinin varlığından dolayı 

genel olarak beyin hasar riski azalmıştır (Kinsella, 2006). 

3.1.1.2. MELEZ İLAÇLAR 

Ana ilacın etkinliğini artırmak veya istenmeyen etkilerini azaltmak için mevcut olan bir ilaca 

nitrik oksit salınımı yapan bir parçanın eklenmesi konsepti büyük ilgi görmüştür. Yeni kimyasal 

bileşikler, organik nitratın veya S-nitrosotiol'ün ilaç moleküllerine bağlanmasıyla üretilmiştir 

(Wallace ve ark. 2002). NSAIDS ilaçlar özellikle caziptir çünkü bu ilaçlar gastrik erozyona ve 

kan basıncında artışa neden olduğundan teorik olarak nitrik oksit salınımı ile karşı karşıya 

kalacak koşullardır (Wallace ve ark. 2002).  

Bununla birlikte NO-NSAIDS'lerin oral preparatları daha büyük klinik araştırmalarda verim 

eksikliğinden dolayı şimdiye kadar piyasaya çıkmakta başarısız olmuştur. Bunun ana 

sebeblerinden biri, bu ilaçların karaciğer tarafından kapsamlı bir şekilde metabolize olması ve  

inorganik nitratın sistemik dolaşıma ulaşan ana nitrik oksit metaboliti olarak kalması gerçeğidir 

(Zacharowski, 2004). Bu nedenle ilacın geri kalan nitrik oksit biyoaktivitesinin büyük bir kısmı, 

inorganik nitratın nitrat-nitrit-NO yolunda nitrite veya NO'ya daha da metabolize edilmesiyle 

oluşur (Lundberg, 2008). Salınan inorganik nitrat miktarı sabittir ve verilen ana ilaç dozu ile 

doğrudan doğruya orantılı olduğu için, biyolojik aktivasyon sonrasında nispeten düşük 

inorganik nitrat kuvveti göz önüne alındığında, ortaya çıkan nitrik oksit biyoaktivitesi 

genellikle çok düşük olabilir (Lundberg, 2008). Dolayısıyla karaciğer metabolizmasını 

önlemek, yani NO parçasını topikal verilen bir ilaca tutturarak, hedef dokuda NO'nun doğrudan 

salınımını sağlamak potansiyel bir çözüm olabilir. Bu durum şu anda glokom tedavisinde nitrik 

oksit salınımlı prostaglandin analogları kullanılarak test edilmektedir (Cavet ve ark. 2014). 

Hayvan modellerinde bu tür nitrik oksit verici ilaçların etkisi umut verici olmasına rağmen, 

henüz klinik deneylerde test edilmemiştir (Lundberg ve ark. 2015). 

İlginç bir şekilde belirli koşullar altında hibrid bir nitrik oksit ilaç endojen olarak oluşturulabilir. 

Tienopridinler (klopidogrel, prasugrel ve tiklopidin), vasküler hastalığı olan hastalarda yaygın 

olarak kullanılan anti-platelet ilaçlardır. Bu ilaçlar seçici olarak P2Y12 trombosit ADP 

reseptörlerini inhibe eder (Tran ve Anand, 2004). Bununla birlikte, yeni veriler asidik mide 

ortamında fizyolojik nitrit seviyelerinden tienopridin kaynaklı nitrosotiyoller 

oluşturabileceklerini göstermektedir (Anderson ve James 2014). Bu durum, eşlik eden proton 

pompa inhibitörü tedavisinden sonra azaltılmış tienopridin etkinliğini gösteren verilerle 

desteklenmektedir (Gilard, 2008). Tienopridin kaynaklı nitrosotiyoller, ek biyolojik aktiviteyi 

gösterebilir ve buda, gözlenen vazodilatasyonu açıklayabilir ve klopidogrel tedavisinden sonra 

plazma nitriti ve cGMP düzeylerini artırabilir (Bundhoo, 2011). Bu yolun önemini 

değerlendirmek için, tienopridin kaynaklı nitrosotiyollerin dolaşımdaki seviyelerinin fiili 

ölçümleri de dahil olmak üzere daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır (Lundberg ve ark. 2015). 
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3.1.1.3. İNORGANİK NİTRİT 

Nitrit, gıdalardaki nitratın ve endojen nitrik oksit oksidasyonunun enterosalivar 

indirgenmesiyle oluşturulur ve NO'ya biyolojik dönüşümü yoluyla kan akışı ve kan basıncının 

düzenlenmesine katkıda bulunur (Lundberg, 2008). Nitritin NO'ya indirgenmesi, elektronları 

demir (Fe+2) veya molibden (Mo+4)'in aktif yerlerinden azotlu aside (HNO2) aktaran 

metaloprotein oksidoredüktazlar tarafından düzenlenir (Lundberg, 2008). Nitritin intravasküler 

olarak NO'ya dönüştürülmesine, deoksihemoglobin ile indirgeyici bir reaksiyonun ve hipoksik 

algılama çiftlerinin aracılık ettiği gözükmektedir (Liu, 2015).  

Nitrit tedavisi klinik öncesi ve klinik araştırmalarda değerlendirilmektedir. İnhale nitrit fare, 

sıçan ve yeni doğan koyunların PAH modellerinde pulmoner vazodilatasyon ve koruyucu 

remodelling'e neden olur (Hunter, 2004). Nitrit ayrıca kalp, akciğer ve karaciğerde meydana 

gelen iskemi-reperfüzyon hasarından sonra kan basıncını düşürebilir ve hücre canlılığını 

geliştirebilir (Hendgen ve Cotta, 2008). Bu etkilerin merkezinde, reperfüzyon sırasında ROS 

oluşumunu sınırlayan mitokondriyal elektron taşıma zincirinin kompleks I'inin geri dönüşümlü 

S-nitrosasyonu bulunmaktadır (Chouchani, 2013). Oral, inhalasyon, ve intravenöz yolla verilen 

faz I çalışmaları, insanlarda nitritin farmakokinetiğini, emniyetini ve maksimum tolere edilen 

dozunu sağlamıştır (Rix, 2015). Nitritin oral ve inhalasyon yoluyla verilmesinden sonra hızlı 

ve etkin bir şekilde sistemik emilime uğradığı görülmüştür (Hunault ve ark. 2009). 

Hipotansiyon ve taşikardi ile ilişkili doz sınırlayıcı toksisite, 176 mg sodyum nitritin 10 

dakikalık bir solunması ile methemoglobin seviyelerinin %3'ün altında kaldığı görülmüştür. Eş 

zamanlı sildenafil tedavisi ve hafif hipoksi olsa dahi günde 4 defaya kadar 90 mg inhale nitritin 

kronik emniyetli dozu belgelenmiştir (Rix, 2015). Damar içi verilen nitritin ortalama yarı ömrü 

40-50 dakikadır (Pluta, 2011). 

3.1.1.4. İNORGANİK NİTRAT 

Nitrat, uygulamadan sonra nitrit ve diğer nitrojen oksitlerle daha da metabolize olan bir ön ilaç 

olarak görülebilir. Nitratın uzun yarılanma ömrü (yaklaşık 6 saat), enterosaliver dolaşımı ve 

nitritin yeniden düzenlenmesi ile birlikte, düşük dereceli nitrik oksit benzeri aktiviteyi uzun bir 

süre boyunca sağlar (Omar ve ark. 2012). İnsan kardiyovasküler sisteminde güçlü NO benzeri 

biyoaktivite, tuzla veya doğal gıda kaynaklı besinlerle alınan nitrat aracılıdır (Lundberg, ve ark. 

2015). Hayvan modellerinde diyet nitrat, eNOS enzimini içermeyen farelerin metabolik 

sendrom fenotipinin tersine çevrilmesi de dahil olmak üzere metabolik etkilere sahiptir 

(Carlstrom, 2010). Nitrite benzer şekilde nitrat, kardiyovasküler hastalığın kemirgen 

modellerinde kardiyoprotektif, vasküloprotektif, renoprotektif, kan basıncını düşürücü ve anti-

inflamatuvar etkilere sahiptir (Hendgen ve Cotta, 2012).  

Ağız bakterilerini temizlemek için antiseptik ağız gargaralarının kullanılması, nitratın biyolojik 

aktivasyonunu önler, nitrat alımından sonraki plazma nitrit seviyesinin artmasını engeller ve 

kemirgen kardiyovasküler hastalık modellerinde nitratın faydalı etkilerini ortadan kaldırır (Gao, 

2015). Düşük gastrik pH, NO’nun nitritten intragastrik üretimi için gereklidir. Asitlik ayrıca 

diyetle alınan nitrit ve nitratın emilimini ve sistemik nitrik oksit benzeri biyoaktivitesini de 

etkileyebilir. Buna ek olarak, proton pompa inhibitörü ile tedavi yoluyla gastrik pH’ın 

artmasının, oral sodyum nitritin sıçanlarda meydana getirdiği hipotansif etkiyi azalttığı 

gösterilmiştir (Pinheiro, 2012). Bu bulgulara dayanarak, kararsız koroner sendromlu hastalarda 

proton pompa inhibitörleri ile major advers kardiyak olayların artışı arasındaki ilişkinin kısmen 

nitrit biyoaktifleşmesindeki bozukluklardan kaynaklanabileceği hipotezi ileri sürülmüştür 

(Montenegro ve Lundberg, 2014). 

İlginç olarak, NOS türevli nitrik oksitin oksidasyonundan türetilen endojen nitratın fizyolojik 

olarak kardiyovasküler fonksiyonu modüle ettiği açıktır (Bondonno, 2015). Bu durum, ticari 

bir antiseptik ağız gargarasını kullanarak oral nitrat indirgeyen bakterileri ortadan kaldırmanın 

yanısıra test kişilerini nitrat içermeyen diyette tutarak incelenmiştir (Kapil, 2013). Bu 

prosedürle tükrüğe giren NOS türevi nitrat artık nitrite indirgenemez ve dolayısıyla tükrük ve 

plazma nitrit seviyeleri belirgin bir şekilde azalmıştır (Lundberg ve ark. 2015). 
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3.1.2. ENDOJEN NOS TÜREVLİ NO OLUŞUMUNU ARTIRAN BİLEŞİKLER 

Nitrik oksit biyoyararlanımını artırmak için bir diğer strateji, NOS’lar tarafından endojen 

oluşumun uyarılmasıdır. Bu durum, NOS substratları, kofaktörler, NOS etkinleştirici ilaçlar 

veya NOS aktivitesine engel olan yollara müdahale eden bileşiklerle başarılabilir (Lundbeg ve 

ark. 2015). 

3.1.2.1. L-ARJİNİN 

NOS'ların alt tabakası olan L-arjinin'in doğrudan verilmesi, nitrik oksit biyoaktivitesini 

artırmanın basit ve doğrudan bir yolu gibi görünmektedir. Birçok hücredeki L-arjinin 

konsantrasyonu, maksimal NOS aktivitesini desteklemek için yeterince yüksek olsa da L-

arjinin uygulaması, L-arjinin paradoksu olarak bilinen bir olgu olan NO oluşumunu artırabilir 

(Wu ve Morris, 1998). Yapılan çalışmalarda diyetteki L-arjinin takviyesinin kardiyovasküler 

etkileri incelenmiş ve bu aminoasit sıklıkla ticari diyet takviyelerine dahil edilmiştir. Bununla 

birlikte L-arjinin ile yapılan denemeler karışık sonuçlar vermiştir (Lundberg ve ark. 2015). 

Birçok çalışma, L-arjinin'in nitrik oksit biyoyararlanımı üzerinde veya çeşitli kardiyovasküler 

parametreler üzerinde anlamlı bir etkisini göstermedi ve bazıları miyokard enfarktüsü 

sonrasında L-arjinin'i alan hastalarda yüksek mortaliteye eğilimler ve perifer arter hastalığı 

olanlarda fonksiyonel kapasitede daha az iyileşme gösterdi (Wilson ve ark. 2007). Tersine L-

arjinin'in kan basıncına olan etkilerini inceleyen diğer çalışmalar bazı faydalar göstermiştir. 

Klinik araştırmaların bir meta analizi, günlük 5-24 gramlık bir dozda L-arjinin oral yoldan ilave 

edildiğinde sırasıyla sistolik ve diyastolik basıncı 5 mmHg ve 3 mmHg azalttığını gösterdi 

(Dong, 2011). L-arjinin'in klinik etkilerinin neden bu kadar dehşet verici olduğu henüz tam 

olarak açık değildir. Diyetten alınan normal L-arjinin alımında hasta seçimi, doz rejimleri ve 

büyük bireysel değişiklikler rol oynamaktadır. L-arjinin ile ilgili diğer potansiyel problem 

spesifik olmamasıdır, çünkü her üç NOS enzimi içinde bir substrattır. L-arjinin ayrıca doğrudan 

nitrik oksit oluşumu ile ilgisi olmayan pekçok etkiye sahiptir. Birkaç diğer aminoasidin 

öncüsüdür ve ayrıca üre siklüsünde anahtar bir enzim olan arjinaz için bir substrattır (Pernow 

ve Jung, 2013). Bu nedenle faydalı yada zararlı gözlemlenen  herhangi bir etkinin NO 

metabolizmasıyla ilişkili olup olmadığının saptanması zordur ve NOS'larla ilgisi olmayan 

yolların uyarılması mutlaka yararlı olmayabilir. L-arjinin tedavisine olumlu yanıt veren bireyler 

veya koşullar belirlenebilirse, büyük değere sahip olur. Böyle bir strateji, kardiyovasküler 

hastalıkta daha büyük miktarlarda oluşan yapısal olarak ilişkili bir endojen NOS önleyicisi olan 

ADMA ve L-arjinin arasındaki etkileşim ile ilişkili olabilir. L-arjinin, düşük ADMA düzeyleri 

olan bireylerde herhangi bir etki göstermez gibi görünürken, yüksek seviyelerde olanlarda L-

arjinin/ADMA oranını geri kazandırır ve böylece endotel fonksiyonunu normalleştirir (Boger, 

2007). 

3.1.2.2. L-SİTRÜLLİN 

L-sitrüllin, vasküler NOS aktivitesinin uyarılmasında L-arjinin'den daha etkilidir. L-sitrüllin 

etkili bir şekilde endotel hücrelerine taşınır ve sonra enzimatik olarak L-arjinin haline 

dönüştürülür. Dahası, L-arjinin, karaciğer ve bağırsak duvarında bağırsak bakterileri ve arjinaz 

ile kapsamlı pre-sistemik metabolizmaya uğrarken, L-sitrüllin sadece sistemik olarak 

metabolize edilir (Solomonson ve ark. 2003). Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalar oral L-

sitrüllin eklenmesinin, L-arjinin takviyesine göre kan arjinin düzeylerini daha etkili bir şekilde 

artırdığını göstermektedir (Schwedhelm, 2008). Bu potansiyel avantajlara rağmen tek başına L-

sitrüllin'in kardiyovasküler fonksiyon üzerindeki etkilerine bakılarak yayınlanmış daha büyük 

klinik çalışmalar yapılmamıştır (Lundberg ve ark. 2015). 

3.1.2.3. BH4 

Azalmış BH4/BH2 oranı, L-arjinin'in tükenmesi, endojen NOS inhibitörü ADMA'nın birikimi 

ve eNOS glutatyonilasyonu da dahil olmak üzere eNOS ayrışmasında çeşitli mekanizmalar söz 

konusudur (Li ve ark. 2014). Bununla birlikte  coğunlukla BH4'ün BH2'ye oksidasyonundan 
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kaynaklanan BH4 eksikliği muhtemelen eNOS ayrışmasının ana nedenini temsil etmektedir. 

Aterosklerozla ilgili olarak, okside LDL 'nin peroksinitrit ve NOX'a bağlı süperoksit oluşumuna 

neden olduğu gösterilmiştir (Drummond ve ark. 2011). Süperoksit oluşumu da BH4 

oksidasyonuna ve eNOS ayrışmasına yol açmıştır (Lundberg ve ark. 2015). BH4 infüzyonu, 

vasküler fonksiyon üzerine faydalı etkilere sahiptir ancak oral yoldan BH4 takviyesi ile yapılan 

klinik araştırmaların sonuçları çelişkilidir. Koroner arter hastalığı olan hastalarda oral BH4 ile 

tedavi vasküler fonksiyonu iyileştirmediği veya süperoksit oluşumunu azaltmadığı halde, 

hiperkolesterolemili hastalarda endotel fonksiyonu, 4 haftalık oral BH4 tedavisinden sonra 

düzelmiştir (Cunnington, 2012). Koroner arter hastalığı olan hastalara verilen BH4 takviyesi 

BH2 düzeylerini artırmıştır. Bu sonuçlar, insan damarlarına verilen BH4'ün hızla BH2'ye okside 

edildiği ve ağırlıklı olarak vasküler doku içine alındığı ex vivo deneylerle desteklenmiştir 

(Rocha, 2012). Bu bulgular, BH4 ile yapılan tedavinin vasküler BH2 düzeylerini artırarak hücre 

içi BH4/BH2 oranını değiştireceğini ve böylece eNOS ayrışmasını ilerlettiğini ima ettiği için 

önemlidir. Bu potansiyel sorunlara rağmen ateroskleroz ve hipertansiyon hastalarında BH4 

takviyesinin etkilerini araştıran klinik çalışmalar bulunmaktadır (Lundberg ve ark. 2015). 

3.1.2.4. ARJİNAZ İNHİBİSYONU 

Arjinaz ve NOS enzimleri aynı substrat olan L-arjinin'i paylaşır. Bununla birlikte, arjinaz L-

arjinin'i üre siklusunun bir ara maddesi olan ornitine çevirirken L-sitrüllin ve nitrik oksit, NOS 

aktivitesinin ürünüdür. NOS enzimlerine benzer şekilde arjinazın bir izoformu (arjinaz 2)  

indüklenebilir formudur (Pernow ve Jung, 2013). İltihaplanmış veya hasar görmüş bir kan 

damarı veya iskemik miyokardda arjinaz 2' nin aşırı miktarda aktivasyonu (up-regulasyonu), 

substrat için rekabete neden olabilir ve nihayetinde azalmış NOS aktivitesine neden olabilir 

(Pernow ve Jung, 2013). Diğer izoform olan arjinaz 1 kırmızı kan hücrelerinde bol miktarda 

bulunur ve intravasküler hemoliz sırasında kana salınır (Morris 2005). 

L-arjinin'in ornitine metabolize edilmesindeki bu artış, orak hücre anemisi gibi hemolitik 

hastalıkları olan hastalarda erken ölüm ve PAH ile ilişkilidir (Potoka ve Gladwin, 2015). L-

arjinin/ornitin oranı vasküler arjinaz aktivitesiyle ters orantılıdır ve orak hücre anemisi, PAH 

ve koroner arter hastalığında hastalık şiddetini tanımladığı gösterilmiştir (Tang, 2013). 

Dolayısıyla arjinaz nitrik oksitin biyoyararlanımını artırmak için çekici bir hedefi temsil eder. 

Yeni bir araştırma, diyetteki inorganik nitratın arjinaz salgısını ve aktivitesini azaltarak, 

kardiyovasküler hastalık modellerinde nitratın faydalı etkilerine katkıda bulunabileceğini 

göstermektedir (Lundberg ve ark. 2015). 

Tüm arjinaz aktivitesinin tam inhibisyonu, enzimin karaciğerde meydana gelen üre 

siklusundaki merkezi rolü ve yara iyileşmesi için gerekli olan prolin ve poliaminlerin üretilmesi 

nedeniyle zararlı olacaktır. Nitekim farelerde arjinaz 1'i kodlayan genin tamamen silinmesi 

öldürücüdür (Pernow ve Jung, 2013). 

3.2. NİTRİK OKSİT KIRILMASINI İNHİBE ETMEK 

Nitrik oksitin diğer radikallerle ve geçiş metalleriyle hızlı reaksiyonu, inanılmaz derecede farklı 

biyoaktivitesinin temelini oluşturan bir özelliktir. Bununla birlikte bu durum, nitrik oksiti hızlı 

bir şekilde yıkıma duyarlı kılar veya zararlı etkileri olan peroksinitrit gibi ikincil ürünlere 

dönüştürür. Dolayısıyla, nitrik oksit biyoyararlanımını artırmanın alternatif bir yolu, ROS 

oluşumunu sınırlamaktır (Lundberg ve ark. 2015). 

3.2.1. ACE İNHİBİTÖRLERİ VE AT1 BLOKERLERİ 

Renin-anjiyotensin sisteminin aktivitesi, kardiyovasküler hastalıklarda artar ve endotel 

disfonksiyonu ve ateroskleroza katkıda bulunur (Schiffrin, 2000). Anjiyotensin II, reseptörü 

olan AT1'in uyarılması yoluyla vasküler NOX'leri aktive eder. ACE inhibitörleri ve AT1 

blokerleri, bu sisteme müdahele ederek  oksidatif stresi azaltır ve nitrik oksit biyoyararlanımını 

artırır. AT1 bloke edicileri, endotel NOS ayrışmasını birkaç farklı mekanizma ile azaltmaktadır. 

Hayvan modellerinde, AT1 blokerleri, süperoksit oluşumunu azaltarak, BH4'ün geri 
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dönüşümünü artırarak ve endotel NOS'un S-glutatyonilasyonunu azaltarak BH4 oksidasyonunu 

önler (Knorr, 2011). 

3.2.2. NOX' LER 

NOX'ler, birkaç alt birim kompleksinden oluşan bir enzimler ailesidir. Birçok hücre tipinde 

bulunurlar ve bu anlamda benzersizdirler. Diğer ROS üreten enzimlerin aksine varoluş nedeni 

süperoksit veya hidrojen peroksit (H2O2) üretmektir. 

 İntrinsik ROS üretimi, konakçı savunması ve redoks ile düzenlenen sinyal yollarının 

modülasyonunda yer alan normal fizyolojinin bir parçasıdır (Bedard ve Krause, 2007). Bununla 

birlikte NOX aktivitesinin artmasının, vasküler hastalığın patogenezinde merkezi bir rolü 

olduğu açıktır ve süperoksit tarafından NO sinyalinin vazoprotektif etkisinin ortadan 

kaldırılmasının endotel disfonksiyon ve vasküler inflamasyonda iyi tanımlanmış bir 

mekanizması vardır (Drummond, 2011). Direk NO temizlemenin (ortadan kaldırmak) yanısıra 

oksidatif stres, BH4’ün oksidasyonu, eNOS ayrışması, antioksidan enzimlerin inaktivasyonu 

gibi çeşitli etkileri NO’nun biyoyararlanımını azaltmakta birleşir (Li, 2014). 

Antioksidan tedavisi açık bir terapötik yaklaşım gibi gözükse de, sonuçlar şimdiye kadar hayal 

kırıklığı yaratmıştır (Ristow, 2009). ROS üreten enzimlerin doğrudan hedeflenmesi daha 

avantajlı olabilir. Memelilerde tarif edilen yedi NOX izoformundan NOX1, NOX2 ve NOX4’ 

ün çoğunlukla vasküler patofizyolojide yer aldıkları düşünülmektedir (Drummond, 2011). Bu 

izoformlar vasküler duvarda bulunur ve vasküler hastalıkta aktivasyonu artar ve genetik olarak 

silinmesi sıklıkla gelişmiş kardiyovasküler fonksiyona neden olur (Drummond, 2011). Yakın 

zamanda ilaç tarama yaklaşımları ile birkaç yeni, küçük, peroral olarak aktif NOX inhibitörleri 

tanımlanmıştır, ancak bunların hiçbiri şu anda kullanımda değildir (Lundberg ve ark. 2015). 

3.3. AKIŞ YÖNÜNDEKİ SİNYAL YOLLARINI UYARMAK 

3.3.1. PDE İNHİBİTÖRLERİ 

PDE’ler çoğu dokuda değişen miktarlarda bulunan enzimler ailesidir.  

PDE’ler, cAMP ve cGMP’ nin inaktif formlarına ayrılmalarını katalize eder ve böylece onların 

hücre içi sinyallemesini modüle eder (düzenler) (Bender ve Beavo, 2006). Sildenafil ve benzeri 

ilaçlar tarafından hedeflenen enzim olan PDE5, nitrik oksit alanına en fazla ilgiyi üreten 

enzimdir. PDE5 inhibitörleri, cGMP’nin parçalanmasını engeller ve böylece nitrik oksit 

sinyalini artırır. PDE5’in bolluğunu yansıtan erektil disfonksiyon ve PAH’ın tedavisinde PDE5 

inhibitörleri kayıtlıdırlar (Michelakis, 2002). Yeni kardiyovasküler endikasyonlar için sürekli 

bir araştırma vardır ve hayvan çalışmalarında fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitörlerinin, konjestif 

kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, perifer arter hastalığı ve doksorubisin 

kardiyomyopatide koruyucu olduğu kanıtlanmıştır (Fisher ve ark. 2005). Ayrıca, daha küçük 

klinik çalışmalarda, PDE5 inhibitörlerinin Raynaud Fenomeni’nde vazokonstriksiyonu 

zayıflattığı gösterilmiştir ( Roustit ve ark. 2012). 

3.3.2. GUANİL SİKLAZ UYARICILARI VE AKTİVE EDİCİLERİ 
NO-sGC-cGMP sinyal yolunda meydana gelen işlev bozukluğu, kardiyovasküler hastalıkların 

patogenezinde rol oynar (Stasch, 2011). Yakın tarihli çalışmalar, NO-verici stratejilere göre 

avantajlara sahip olacak şekilde doğrudan sGC-cGMP sinyallemeyi hedefleyebilecek 

farmakolojik ajanların belirlenmesine odaklanmıştır (Lundberg ve ark. 2015). Organik nitratlar 

gibi nitrik oksit vericilerin etkileri, kardiyovasküler hastalıklarda üretilen oksijen radikallerinin 

artan miktarları tarafından süpürüldüğündern (ortadan kaldırıldığından) dolayı sınırlı olabilir. 

Bu radikaller aynı zamanda sGC'de bulunan prostetik hem'in oksidasyonu ve ayrışmasını teşvik 

ederek hem'i NO'ya tepkisiz hale getirir (Stasch, 2011). Buna ek olarak organik nitratlarla 

birlikte görülen tolerans, sGC-cGMP sinyallemesini destekleyen yeni araçların gelişimini de 

teşvik etti (Lukowski, 2014). 

Bu bağlamda en verimli araştırma yollarından biri, sGC'ye doğrudan bağlanan ve aktive eden 

ilaçların tanımlanması ve geliştirilmesidir. Kapsamlı klinik çalışmalar PAH tedavisinde 
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ilaçların onaylanmasına yol açmıştır (Ghofrani, 2013). Sitoplazmik guanil siklaz (sGC), NO 

için hedef olan bir prostetik hem grubu ile bir heterodimer olarak işlev görür (Ghofrani, 2013). 

Direk olarak sGC'ye etki eden bileşikler, sGC uyarıcıları ve sGC etkinleştiricileri olarak etki 

tarzlarına göre iki kısma ayrılabilir. Birinci kısım bozulmamış, okside olmamış Fe+2' ye bağlıdır 

ve nitrik oksit ile sinerjik çalışmaktadır. İkinci kısım ise buna zıt olarak, prostetik hem grubu 

okside (Fe+3) olsa veya sGC'den ayrılmış olsa bile çalışır ve enzim nitrik oksite hiç yanıt 

vermediğinde bile enzimi aktive edecektir (Follmann, 2013). Uyarıcılar (stimülan) ilk olarak 

1990' lı yılların ortalarında geliştirildi ve sentetik benzilindazol bileşiği deneysel araştırmalarda 

geniş çapta kullanılan ilk ilaçlardan biriydi (Ko, 1994). Şu anda birkaç stimülatör ve aktivatör 

üretilmiş olup, bunların bazıları özellikle PAH'a odaklanan çalışmalarda test edilmektedir. 2013 

yılında, bayer bileşiği olan riociguat, FDA tarafından PAH ve kronik tromboembolik pulmoner 

hipertansiyon tedavisi için onaylanmıştır. PAH hastalığında sGC agonistlerinin klinik olarak 

ortaya çıkmasında başlıca hedef olmasının çeşitli nedenleri vardır; düşük NO biyoyararlanımı, 

sGC'nin inaktivasyonu veya oksidasyonu, PDE'ler tarafından cGMP bozulmasının artırılmasını 

da içeren NO-cGC-cGMP ekseni bileşenlerinin çoğu PAH'dan etkilenir (Baliga ve ark. 2011). 

PDE5 inhibitörleri klinik uygulamada uzun süredir kullanılmasına rağmen, PAH'lı büyük bir 

hasta grubu bu tedaviye yanıt vermemektedir. 

 Nitrik oksit veren ilaçlar yaygın olarak deneniyor ve farklı varyantlar halen araştırılıyor fakat 

şu ana kadar hiçbiri kliniğe ulaşmamıştır. sGC'nin doğrudan hedeflenmesi bu engellerden 

bazılarının üstesinden gelebilir (Lundberg ve ark. 2015). sGC agonistlerinin yararlı etkileri 

muhtemelen vazodilatasyonun ötesine uzanır ve diğer kardiyovasküler hastalıklardaki 

potansiyeli PAH'ın yanısıra umut vericidir. (Lundberg ve ark. 2015). Aterosklerozda sGC 

(sitoplazmik guanil siklaz) uyarımı ile sırasıyla trombosit ve lökositlerde antitrombotik ve 

antiadhesif etkiler gözlenmiştir (Ahluwalia, 2004). sGC agonistlerinin hipertansiyon, PAH, 

kalp yetmezliği, hemolitik anemi ve İskemi-Reperfüzyon hasarı gibi çeşitli hastalık 

modellerinde kardiyovasküler etkileri umut vericidir (Raat, 2013). Bu bulgular, farklı 

kardiyovasküler hastalıkların klinik yönetiminde muhtemelen ilave sGC uyarıcıları ve aktive 

edicileri göreceğimizi desteklemektedir. Bununla birlikte yan etki olarak hipotansiyon ve bazı 

sGC'lerin teratojen olduğu gerçeği de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar devam etmektedir ve 

hamilelik sırasında kaçınılmalıdır (Lundberg ve ark. 2015). 

KAYNAKLAR 

Ahluwalia A, 2004. Antiinflammatory activity of soluble guanylate cyclase: cGMP-

 dependent down-regulation of P-selection expression and leukocyte recruitment. Proc. 

Natl Acad. Sci. USA, 101,1386-1391. 

Anderson RA, Bundhoo S, James PE, 2014. A new mechanism of action of 

thienopyridine antiplatelet drugs-a role of gastric nitrosthiol metabolism? 

Atherosclerosis, 237,369-373. 

Baliga RS, MacAllister RJ, Hobbs AJ, 2011. New perspectives for the treatment of  

pulmonary Hypertension. Br. J. Pharmacol, 163, 125-140. 

Bedard K, Krause KH, 2007. The NOX family of ROS-generating NADPH oxidases: 

Physiology and pathophysiology. Physiol. Rev, 87, 245-313. 

Bender AT, Beavo JA, 2006. Cyclic nucleotide phosphodiesterases: Molecular  regulation to 

clinical use. Pharmacol. Rev, 58, 488-520. 

Boger RH, 2007. The pharmacodynamics of L-arginine. J. Nutr, 137, 1650S-1655S.  

Bondonno CP, 2015. Antibacterial mouthwash blunts oral nitrate reudction and  increases 

blood pressure in treated hypertensive men and women. Am. J. Hypertens, 28, 572-575. 

Bundhoo SS, 2011. Direct vasoactive properties of thienopyridine-derived nitrosothiols. J. 

Cardiovasc. Pharmacol, 58, 550-558. 

Cannon RO, 2001. Effects of inhaled nitric oxide on regional blood flow are consistent with 

intravascular nitric oxide delivery. J. Clin. İnvest, 108, 279-287. 

258



Carlstrom M, 2010. Dietary inorganic nitrate reverses features of metabolic syndrome in 

endothelial nitric oxide synthase-deficient mice. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 107, 17716-

17720. 

Cavet ME, Vittitow JL,İmpagnatiello F, Ongini E, Bastia E, 2014. Nitric oxide  (NO): an 

emerging target for the treatment of glaucoma. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci, 55, 5005-

5015. 

Chouchani ET, 2013. Cardioprotection by S-nitrosation of a cysteine switch on 

mitochondrial complex I. Nat. Med, 19, 753-759. 

Cunnington C, 2012. Systemic and vascular oxidation limits the efficacy of oral 

tetrahydrobiopterin treatment in patients with coronary artery disease. Circulation, 

125, 1356-1366. 

Dong JY, 2011. Effect of oral L-arginine supplementation on blood pressure: a  meta 

analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Am. Heart J, 162, 959-

965. 

Drummond GR, Selemidis S, Griendling KK, Sobey CG, 2011. Combating Oxidative stress in 

vascular disease: NADPH oxidases as therapeutic targets.  Nat. Rev. Drug Discov, 10, 

453-471. 

Fisher, PW, Salloum F, Das A, Hyder H, Kukreja RC, 2005. Phosphodiesterase-5 inhibition 

with sildenafil attenuates cardiomyocyte Apoptosis and left ventricular dysfunction in a 

chronic model of doxorubicin cardiotoxicity. Circulation, 111, 1601-1610. 

Follman M, 2013. The chemistry and biology of soluble guanylate cyclase stimulators and 

activators.  Angew. Chem. Int. Ed Engl, 52, 9442-9462. 

Förstermann U, 2008. Oxidative stress in vascular disease: causes, defense mechanisms  and 

potential therapies. Nat Clin Pract Cardiovasc Med, 5, 338-349. 

Frostell C, Fratacci MD, Wain JC, Jones R,  Zapol WM, 1991. İnhaled nitric oxide. A Selective 

pulmonary vasodilator reversing hypoxic pulmonary vasoconstriction. Circulation, 83, 

2038-2047. 

Gao X, 2015. NADPH oxidase in the renal microvasculature is a primary target for blood 

pressure-lowering effects by inorganic nitrate and nitrite. Hypertension,  65, 161-170. 

Ghofrani HA, 2013. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N. Engl. J. 

Med, 369, 330-340. 

Gilard M, 2008. İnfluence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel 

associated with aspirin: the randomized, double-blind OCLA (Omeprazole 

Clopidogrel Aspirin) study. J. Am. Coll. Cardiol, 51, 256-260. 

Hendgen-Cotta UB, 2012. Dietary nitrate supplementation improves revascularization in 

chronic ischaemia. Circulation, 126, 1983-1992. 

Hendgen-Cotta UB, 2008. Nitrite reductase activity of myoglobin regulates respiration and 

Cellular viability in mycardial ischaemia-reperfusion injury. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 

105, 10256-10261. 

Huang PL, 1995. Hypertension in mice lacking the gene for endothelial nitric oxide 

synthase. Nature, 377, 239-242 (1995). 

Hunault CC, Van Velzen AG, Sips AJ, Schothorst RC, Meulenbelt J, 2009. 

Bioavailability of sodium nitrite from an aqueous solution in healty adults. 

Toxicol. Lett, 190, 48-53. 

Hunter CJ, 2004. İnhaled nebulized nitrite is a hypoxia-sensitive NO-dependent  selective 

pulmonary vasodilator. Nat. Med, 10,1122-1127. 

Ignarro LJ, 2002. Nitric oxide as a unique signaling molecule in the vascular system: a historical 

overview. J. Physiol. Pharmacol, 53, 503-514. 

Kapil V, 2013. Physiological role for nitrate-reducing oral bacteria in blood pressure 

control. Free Radic. Biol. Med, 55, 93-100. 

Kinsella JP, 2006. Early inhaled nitric oxide therapy in premature newborns with 

respiratory failure. N. Engl. J. Med, 355, 354-364. 

                                                                                                                                                                  259



Knorr M, 2011. Nitroglycerin-induced endothelial dysfunction and tolerance involve 

adverse phosphorylation and S-glutathionylation of endothelial nitric oxide 

synthase: beneficial effects of therapy with the AT1 receptor blocker telmisartan. 

Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol, 31, 2223-2231. 

Ko FN, Wu CC, Kuo SC, Lee FY, Teng CM, 1994. YC-1, a novel activator of  platelet 

guanylate cyclase. Blood, 84, 4226-4233. 

Lang JD. Jr, 2014. A randomized clinical trial testing the anti-inflammatory effects of 

preemptive inhaled nitric oxide in human liver transplantation. PloS ONE 9, e86053. 

Li H, Horke S, Forstermann U, 2014. Vascular oxidative stress, nitric oxide and 

atherosclerosis. Atherosclerosis, 237, 208-219. 

Liu C, 2015. Mechanisms of human erythrocytic bioactivation of nitrite. J. Biol.  Chem, 290, 

1281-1294. 

Lundberg JO, Feelisc M, Bjorne H, Jansson EA, Weitzberg, E, 2006. Cardioprotective effects 

of vegetables: is nitrate the answer? Nitric Oxide 15, 359-362. 

Lundberg JO, Weitzberg E, Gladwin MT, 2008. The nitrate-nitrite-nitrit oxide  pathway in 

physiology and therapeutics. Nat. Rev. Drug Discov, 7, 156-167. 

Lundberg JO, Gladwin MT, Witzberg E, 2015. Strategies to increase nitric oxide 

signalling in cardiovascular disease. Nature Reviews, doi: 10. 1038/nrd4623. 

Lukowski R, Krieg T, Rybalkin SD, Beavo J,  Hofmann F, 2014. Turning on  cGMP-

dependent pathways to treat cardiac dysfunctions: boom, bust, and beyond. Trends 

Pharmacol. Sci, 35, 404-413. 

Moncada S, Higgs A, 1993. The L-arginine-nitric oxide pathway. N. Engl. J. Med. 329, 2002-

2012. 

Montenegro MF, Lundberg JO, 2014. Letter by Montenegro and Lundberg regarding 

article, ''Unexpected effect of proton pump inhibitors: elevation of the 

cardiovascular risk factor asymmetric dimethylarginine''. Circulation 129, 

E426-E426. 

Morris CR, 2005. Dysregulated arginine metabolism, hemolysis-associated pulmonary 

hypertension, and mortality in sickle cell disease. JAMA, 294, 81- 90. 

Michelakis E, 2002. Oral sildenafil is an effective and spesific pulmonary arterial 

hypertension: comparasion with inhaled nitric oxide. Circulation, 105, 2398- 2403. 

Omar SA, Artime E, Webb  AJ, 2012. A comparison of organic and inorganic nitrates /nitrites. 

Nitric oxide, 26, 229-240. 

Palmer RM, Ferrige AG, Moncada S, 1989. Nitric oxide release accounts for the 

biological activity of endothelium-derived relaxing factor. Nature, 327, 524- 526. 

Pernow J, Jung C, 2013. Arginase as a potential target in the treatment of 

cardiovascular disease: reversal of arginine steal? Cardiovasc. Res, 98, 334- 343. 

Potaka KP,  Gladwin, MT, 2015. Vasculopathy and pulmonary hypertension in sickle cell 

disease. Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol, 308, L314-L324. 

Pluta RM, 2011. Safety and feasibility of long-term intravenous sodium nitrite infusion in 

healthy volunteers. PLoS ONE 6, e14504. 

Raat NJ, 2013. Direct sGC activation bypasses NO scavenging reactions of intravascular free 

oxy-hemoglobin and limits vasoconstriction. Antioxid. Redox Signal, 19, 2232-2243. 

Ristow M, 2009. Antioxidants prevent health-promoting effects of physical exercise in humans. 

Proc. Natl Acad. Sci.USA, 106, 8665-8670. 

Rix PJ, 2015. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety, and tolerability of  nebulized 

sodium nitrite (AIR001) following repeat-dose inhalation in healthy subjets. Clin. 

Pharmacokinet, 54, 261-272. 

Rocha BS, 2012. İntragastric nitration by dietary nitrite: implications for  modulation of 

protein and lipid signaling. Free Radic. Biol. Med, 52, 693-698. 

                                                                                                                                                                  260



Roustit M, Hellmann M, Cracowski C, Blaise S, Cracowski JL,2012. Sildenafil  increases 

digital skin blood flow during all phases of local cooling in primary Raynaud's 

phenomenon. Clin. Pharmacol. Ther, 91, 813-819. 

Schiffrin EL, Park JB, İntengan HD, Touyz, RM, 2000. Correction of arterial structure and 

endothelial dysfunction in human essential hypertension by the angiotensin receptor 

antagonist losartan. Circulation, 101, 1663-1659. 

Schwedheim E, 2008. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of oral L-citrulline 

and L-arginine: impact on nitric oxide metabolism. Br. J. Clin. Pharmacol, 65, 51-59. 

Stach JP, Pacher P, Evgenov OV,2011. Soluble guanylate cyclase as an emerging 

therapeutic target in cardiopulmonary disease. Circulation, 123, 2263-2273. 

Solomonson LP, Flam BR, Pendleton LC, Goodwin BL, Eichler DC, 2003. The  caveolar 

nitric oxide synthase/arginine regeneration system for NO  production in endothelial 

cells. J. Exp. Biol. 206, 2083-2087. 

Tang WH, 2013. Diminished global arginine bioavailability as a metabolic defcet in 

chronic systolic heart failure j. Card, Fail, 19, 87-93. 

Tran H, Anand SS, 2004. Oral antiplatelet therapy in cerebrovascular disease, coronary artery 

disease, and peripheral arterial disease. JAMA, 292, 1867- 1874. 

Wallace JL, Ignarro LJ, Fiorucci S, 2002. Potential cardioprotective actions of NO-

 releasing aspirin. Nat. Rev. Drug discov, 1, 375-382. 

Wilson AM, Harada R, Nair N, Balasubramanian N, Cooke JP, 2007. L-arginine 

supplementation in peripheral arterial disease: no benefit and possible harm. 

Circulation 116, 188-195. 

Wu G, Morris SM. Jr, 1998. Arginine metabolism: nitric oxide and beyond. Biochem, 336, 1-

17. 

Zacharowski P, 2004. The effects and metabolic fate of nitroflurbiprofen in healthy 

volunteers. Clin. Pharmacol. Ther, 76, 350-358. 

261



HAYVANSAL KÖKENLİ GIDALARDA KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERİN 
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Tarım ve Orman Bakanlığı, İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Devrekani, KASTAMONU 

ÖZET 

Kalıcı organik kirleticiler KOK'lar, insan sağlığı ve çevre için zararlı olabilen kimyasal 

maddelerden bir sınıfı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Temel olarak laboratuvarlarda 

sentez edilerek üretilen yapay kimyasallar olup normal şartlarda doğada bulunmamaktadırlar. 

Bugün, büyük bölümü sentetik olmak üzere 70.000 civarında kimyasal maddenin çeşitli 

amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir.  

Endüstriyel kimyasallar; endüstriyel amaçlar için üretilmiş kimyasallar olarak 

tanımlanmaktadır. Pestisitler ise zararlı organizmalardan korunmak, çoğalmalarını kontrol 

altına almak gibi amaçlarla kullanılan madde ya da karışımlardır. KOK’in önemli bir kısmı 

endüstriyel kimyasal veya pestisit olarak sınıflandırılmaktadır. Endüstriyel kimyasallar ve 

pestisitler dışında kalan KOK ise bazı pestisitlerin ya da atıkların yakılması işlemi sırasında yan 

ürün olarak oluşan bileşikler olup, bu gruba “istenmeden oluşan KOK” veya “yan ürün olarak 

oluşan KOK’’da denilmektedir.    KOK’lar çevreyi kileten en önemli kirleticilerden olup, üç 

önemli ortak noktaları vardır. Toksisite, kalıcılık, biyolojik birikim. Bu nitelikler içerisinde en 

ciddi kaygı uyandıranı canlı dokuda birikimidir. Çünkü bu birikim yıllarca sürmekte toprağa, 

havaya ve suya dağılmaktadır.  Bu dağılım sonucu, toprakta, havada ve suda biriken bu 

kirleticilere maruz kalmanın yollarından biri de hayvansal gıdalardır.  

Mayıs 2001 tarihinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 125 ülke İsveç’in Stockholm 

kentinde, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla KOK’in sınırlandırılmasını veya tamamen 

ortadan kaldırılmasını içeren anlaşmayı kabul etmişlerdir. Bu anlaşma dinamik bir yapıya 

sahiptir ve 32 adet KOK’un kontrolüne dayanır. Sözleşmenin amacı, insan sağlığını ve çevreyi 

KOK’ların olumsuz etkilerinden korumaktır. Sözleşme bazı KOK’ların kullanımını 

yasaklarken bazılarına kısıtlama getirmekte, bazılarının da azaltılmasını öngörmektedir. 

Ayrıca, KOK’ları ortadan kaldırmaya veya salınımlarını azaltmaya odaklanmakta, bazı 

kimyasalların belirli kullanım alanları için aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması için çaba 

gösterilmesini garanti altına almaktadır. 

Bu KOK ’ların bazıları; Heksaklorobenzen (HCB), Poliklorlu Bifeniller (PCB), Dioksinler ve 

Furanlar, Aldrin, Endrin ve Klordan, DDT, Dieldrin, Mireks, Heptaklor, Toksafen, Polibromlu 

Bifeniller (PBB), Endosülfan’dır. Her bir kirleticinin zehirlilikleri farklı olup genel itibari ile 

karsinojenik, mutajenik ve genotoksiktirler. 

Bu bildiride; Hayvansal gıdalarda ki olası KOK kirliliğine değineceğim. Ulusal ve uluslararası 

mevzuatta izlenmesinden bahsedeceğim.  Çünkü bu kirleticiler yeryüzünde bulunmayı 

sürdürdüğü sürece, bir insan bebekliğinden başlayarak yaşamı boyunca sürekli artan 

miktarlarda bu kirleticilere maruz kalacaktır. Bu sebeple bu maddelerin tespitine yönelik yeni 

stratejiler geliştirilmelidir. 
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ABSTRACT 

Persistent organic pollutants POPs are a term used to describe a class of chemicals that can be 

harmful to human health and the environment. Necessary in nature under normal conditions. 

Today, it is necessary for some of the 70,000 chemical causes, most of which are synthetic. 

Industrial chemicals; It is defined as chemicals produced for industrial purposes. Pesticides are 

substances or mixtures used for protection from harmful organisms and to control their growth. 

An important part of POPs are classified as industrial chemicals or pesticides. POPs, other than 

industrial chemicals and pesticides, are compounds that are formed as by-products during the 

burning of some pesticides or wastes, and this group is called as "unwanted POPs" or "POPs 

formed as a by-product." POPs are one of the most important pollutants in the environment, 

and they have three important things in common. Toxicity, persistence, bioaccumulation. 

Among these qualities, the most serious concern is its accumulation in living tissue. Because 

this accumulation lasts for years, it spreads to soil, air and water. As a result of this distribution, 

one of the ways to be exposed to these pollutants that accumulate in soil, air and water is animal 

foods. 

Stockholm, Sweden, where in 125 countries including Turkey, also in May 2001, agreed to the 

deal including the environment and eliminating or limiting the coke completely in order to 

protect human health. This agreement has a dynamic structure and is based on the control of 32 

POPs. The purpose of the contract is to protect human health and the environment from the 

negative effects of POPs. While the contract prohibits the use of some POPs, it restricts some 

of them and envisages some of them to be reduced. It also focuses on eliminating POPs or 

reducing their emissions, ensuring efforts to gradually retire certain chemicals for certain uses. 

Some of these POPs; Hexachlorobenzene (HCB), Polychlorinated Biphenyls (PCB), Dioxins 

and Furans, Aldrin, Endrin and Chlorine, DDT, Dieldrin, Mireks, Heptachlor, Toksafen, 

Polybromated Biphenyls (PBB), Endosulfan. The toxicities of each pollutant are different and 

generally carcinogenic, mutagenic and genotoxic. 

In this statement; I will talk about possible POPs pollution in animal foods. I will talk about its 

monitoring in national and international legislation. Because as long as these pollutants 

continue to exist on earth, a person will be exposed to these pollutants starting from infancy in 

increasing amounts throughout his life. Therefore, new strategies should be developed for the 

detection of these substances. 

Keywords: Persistent Organic Pollutants, Exposure, Animal Foods, Stockholm Convention, 

National Legislation. 
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1. GİRİŞ

Sentetik kimyasallar, laboratuvarlarda yirminci yüzyılın başından beri üretilmektedir. Artık 

dünyada her yerde ve her insanın dokusunda bu kimyasallara rastlamak mümkündür (1). 

Bugün, büyük bölümü sentetik olmak üzere 70.000 civarında kimyasal maddenin çeşitli 

amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir (2, 3). Kimyasal maddelerin, özellikle kalıcı organik 

kirleticiler KOK’lar olarak adlandırılan bir sınıfı endişe uyandırmaktadır. Bu sınıf, üzerinde 

nispeten daha iyi çalışılmış, zararlı etkileri bir ölçüde bilinen, yapı ve davranış biçimleriyle 

insan sağlığı ve çevre için diğerlerine göre çok daha ciddi tehdit oluşturma özelliğine sahip olan 

maddelerden oluşmaktadır. Farklı kimyasal ailelerden gelen binlerce KOK bulunmaktadır  (4).  

Bu maddeler metabolizmayı bozar, hormon gibi davranır, hücre gelişimine ve üreme sistemine 

zarar verir. Kanser gelişimine neden olarak sağlık üzerinde zararlı etkiler oluşturur (5). 

KOK’ lara, bu bileşiklerle bulaşmış havayı soluyarak, besinleri yiyerek, sıvıları içerek veya deri 

teması yoluyla maruz kalınabilir. %90 oranında ise besinler yolu ile maruz kalınır. Hayvansal 

gıdalardan et, süt, tereyağı, balık ve yumurtanın tüketimi ile maruziyet şekillenebilir. KOK; 

plasenta yoluyla fetüse, anne sütü yoluyla da bebeğe geçebilmektedirler (6). KOK’ları kontrol 

edebilir ve bulaşıklık seviyesini kontrol edebilirsek, maruziyetin önüne geçebiliriz. 

Bu bildiride, hayvansal ürünlerin KOK ile bulaşıklığının izlenmesi ve tespit yöntemlerine 

değilinerek, canlılar üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. 

TANIM, GENEL ÖZELİKLER 

Sentetik kimyasallar, laboratuarlarda yirminci yüzyılın başından beri üretilmektedir.  Artık 

dünyada her yerde ve her insanın dokusunda bu kimyasallara rastlamak mümkündür. 

Okyanuslar, hava, toprak, bitkiler, hayvanlar ve insanlar elli yıldır büyük ve kontrolsüz bir 

kimya deneyinin gönülsüz katılımcıları dır. Kimyasal devrim ekin zararlarını ortadan kaldırarak 

ve tarım ürünlerinde verimliliği artırarak insanlığa geçici yararlar sağlamıştır. Ancak, ekolojik 

döngülere çok büyük zararlar vermiştir. Kimyasallar, doğaya bir defa salındıktan sonra toksik 

reaksiyonlara neden olur. Yıllarca çevrede kalarak, kullanıldıkları yerlerden binlerce kilometre 

öteye taşınıp, uzun vadede sağlığı ve ekolojik yaşamı tehdit etmektedir  (1). 

Kimyasal kirleticiler, esasında doğada, canlı organizmalarda  bulunmayan, canlı dokuda yeri 

ve işlevi olmayan, biyolojik olarak yabancı maddelerdir (2). KOK’ lar uzun yarı ömürlüdür. 

Toprakta, suda ve havada bulunurlar.Çevrede kalıcı etki gösterirler. KOK’'ların yarı ömürleri 

ile belirlenen kalıcılık özelliği ile ilgili herhangi bir görüş birliği olmamakla birlikte, pratikte 

on yıllarca toprakta ve birkaç gün de atmosferde kalabilmektedirler. KOK’lar tipik olarak su 

sevmeyen hidrofobik ve yağ seven (lipofilik) kimyasal maddelerdir. Canlılarda lipitlerin 

yapısına girerek yağ dokusunda depolanırlar. Yavaş yıkılmalarından ve besin zincirlerine 

girmelerinden dolayı canlılarda kalıcı özellik göstermektedirler. KOK’ lar çevresel 

sıcaklıklarda gaz formuna geçebilirler. Toprak, bitki örtüsü ve sulardan uçucu hale geçen KOK’ 

lar atmosfere karışıp, buharlaşma - çökelme döngüsü içinde, dirençli yapıları sayesinde çok 

uzak mesafelere de taşınır. Stabil yapıları ve uygun atmosfer koşullarında gaz formuna geçme 

eğilimleri uzun mesafelere taşınmalarına, yıkılmaya olan dirençleri ve lipofilik olmaları da 

besin zincirlerinde biyo-akümülasyona neden olur. KOK’ların kalıcı olmalarının en önemli 

nedeni doğada yüksek konsantrasyonlara ulaşabilmeleri ve yavaş yıkılmalarıdır  (3). 

KOK’ lara, bu bileşiklerle bulaşmış havayı soluyarak, besinleri yiyerek, sıvıları içerek veya deri 

teması yoluyla maruz kalınabilir. Yani insan vücudunda KOK’ larla ilk karşılaşan organlar 

akciğerler, sindirim sistemi veya deridir. Buralardan emilerek kan dolaşımı yoluyla diğer organ 

264



ve dokulara ulaşan KOK’ arın bir bölümü, bir süre sonra idrar veya dışkı yoluyla vücut dışına 

atılmakta, geri kalan bölümü ise yağ dokusunda birikerek uzun yıllar vücutta kalmakta, çok 

yavaş parçalanarak, parçalanma ürünleri vücut dışına atılmaktadır (8). 

Canlılar tarafından alınan KOK’lar, özellikle yağ dokusunda biyolojik birikime uğrar ve besin 

zincirinin üst basamaklarına çıkıldıkça bu birikim katlanarak artar. Örneğin su canlılarında 

KOK miktarı, yaşadıkları su ortamındaki miktardan binlerce kat daha yüksek olabilmektedir. 

Bu savı destekleyen şekilde ayı balığı, yunus ve balina gibi memelilerin karaciğerlerinde bir 

hormon bozucu olan PFOS yoğunluğu görülmektedir. KOK’ lara maruz kalındığında zararlı 

etkilerin ortaya çıkışını bu bileşiklere hangi dozda, ne kadar süre ve nasıl maruz kalındığı 

belirler. Bir canlının maruz kaldığı KOK düzeyi ne kadar yüksek ise, sağlık etkilerinin ortaya 

çıkma riski ve oluşturduğu tablonun ağırlığı da o kadar yüksektir (9). 

KOK’ lar kısa sürede ve yüksek dozda zehirlenme tablosu ve ölüme neden olabilir iken, daha 

uzun sürede ve daha düşük dozda başta sinir sistemi, üreme sistemi ve bağışıklık sistemi 

üzerinde olmak üzere kronik sağlık etkilerine yol açabilmektedir. Ayrıca, en zehirli olarak kabul 

edilen KOK’ ların tümü Uluslararası Kanser Ajansı (IARC), tarafından kanserojen olarak kabul 

edilmiştir (4).  

KOK’ lar üretildikleri ve kullanıldıkları yerlerden çok uzaklara taşınabildikleri için, zararlı 

sağlık etkileri açısından tüm insanlar risk altındadır. Ancak hamile kadınlar, bebekler, çocuklar 

ve çalışanlar özel risk gruplarını oluşturmaktadır. Plasenta yoluyla ve anne sütü ile bebeklere 

ve çocuklara geçtiği için, insanoğlu yaşamının en erken döneminde hatta henüz dünyaya 

gelmeden bu zehirli maddelere maruz kalmaya başlamaktadır. Süt, yağlı bir besin olduğu, 

bebekler ve çocuklar yetişkinlerden daha fazla miktarda süt içtiği ve vücut kütleleri 

yetişkinlerden daha küçük olduğu için birim ağırlık başına maruz kaldıkları KOK düzeyi 

yetişkinlerden çok daha yüksektir. Bu da, KOK ’ların zararlı sağlık etkileri açısından, bebek ve 

çocukların taşıdıkları riski arttırmaktadır.  

KOK’ lar yeryüzünde bulunmayı sürdürdüğü sürece, bir insan bebekliğinden başlayarak yaşamı 

boyunca sürekli artan miktarlarda KOK’lara maruz kalacaktır. Bunun sonucunda günümüzdeki 

bebek ve çocukların, ebeveynlerinden daha uzun süre ve daha yüksek dozda KOK’lara maruz 

kalacağını ve bundan kaynaklanacak sağlık etkilerinin daha fazla ve daha ciddi olacağını 

söylemek mümkündür.  

KOK’ İLE İLGİLİ MEVZUAT 

Küresel anlamda KOK’ların yönetimi için belirli yasaklar dışında 1960 ’lı yıllara kadar, ciddi 

bir adım atılmamıştır. Sanayi atıklarının yönetimi, bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığına 

olabilecek zararları ve taşınımlarına ilişkin önlemler içeren Basel sözleşmesi, tehlikeli atıkları 

sınır ötesine taşımak ve bertaraf etmek üzere 5 Mayıs 1992 'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, bu 

sözleşmeye 22 Haziran 1994 tarihinden beri taraftır. Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin 

Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi,   10 Eylül 

1998 'de imzalanmış,   24 Şubat 2004’te yürürlüğe girmiştir. Türkiye  Rotterdam Sözleşmesi'ni 

aynı tarihte imzalamıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP ) Yönetim Konseyi,   1995 

yılında aldığı kararla, Uluslararası Kimyasallar Yönetimi Kuruluşu'ndan (IOMC) on iki 

KOK'un öncelikli olarak değerlendirilmesini talep etmiştir. Bu çalışma neticesinde, UNEP ilk 

etapta on iki kimyasal için uluslararası bağlayıcılığı olan bir anlaşma kararı almış  dünya 

ülkeleri 22  Mayıs 'de  2001’de İsveç’in Stokholm kentinde bir araya gelmiştir  (9, 10). 

Stokholm Sözleşmesi olarak anılan bu anlaşma, ekolojik mücadele açısından çok önemli bir 

başarı olarak kayda geçilmiştir. Belirli on iki toksik KOK’un azaltılması ve ortadan kaldırılması 
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ilk etapta hedeflenmiştir. Tespit edilen ilk on iki kimyasal On İkiler Çetesi (dirty dozen) olarak 

anılmıştır. Türkiye, Stokholm Sözleşmesi’ni Mayıs 2001 ’de imzalamış ve kirleticilerin üretimi, 

taşınması, depolanması, çevreye salınması gibi konulardaki yükümlülüklerine 2009 yılında 

başlamıştır.  14 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır (11). 

İLK 12  KOK'UN SAĞLIK ETKİLERİ 

1. ALDRİN - DİELDRİN

Bu iki bileşikten genellikle birlikte söz edilir. Çünkü aldrin çevreye veya vücuda girdiğinde 

hızla dieldrine dönüşür. Bu nedenle bu maddelerin varlığı araştırılırken, aldrin kalıntıları bitki 

ve hayvanlarda nadir olarak ve ancak çok küçük miktarlarda bulunur saptanan dieldrin ise her 

iki bileşiğin toplam yoğunluğu kadardır. 

Aldrin ve dieldrine genellikle mesleki olarak veya besinler yoluyla maruz kalınır. Bitkiler 

dieldrini topraktan alırlar. Balıklar ve diğer hayvanlar ise dieldrin ile bulaşmış besinleri yiyerek 

vücutlarına aldıkları dieldrini büyük miktarlarda yağ dokularında taşırlar. İnsanlar, bu 

kimyasallarla bulaşmış sularda yakalanmış midye ve balıklar, bitkiler, süt ürünleri ve etler 

yoluyla ya da su, hava ve tehlikeli atıklarla kirlenmiş toprak yoluyla aldrin ve dieldrine maruz 

kalırlar. Cilt ve solunum yoluyla maruz kalma, böcek  öldürücü olarak kullanıldığı zamanlarda 

yaygınken, günümüzde de geçmişte böcek veya karınca öldürücü olarak aldrin ve dieldrin 

uygulanmış olan evlerde yaşayanlar bu kimyasalların kalıntılarına maruz kalabilmektedirler 

(13) 

ABD’de pastörize sütlerde en sık rastlanan ikinci pestisit dieldrindir. Kanada’da evcil hayvan 

yağlarının ve yumurtaların % 1,5’inde dieldrin kalıntıları saptanmıştır. Dieldrin İspanyol 

etlerinde de saptanmıştır. Mısır’da anne sütüyle beslenen bebeklerin günde, 22 μg/kg dieldrin 

aldığı tahmin edilmektedir. Vietnam’da ve Hindistan’da ise günlük aldrin ve dieldrin alımının 

kişi başına ortalama 19 μg olduğu hesaplanmıştır günlük kabul edilebilir miktar  kg ağırlığında 

bir kişi için ,  6 μg’dır (14). Aldrin ve dieldrin deney hayvanlarındaki bazı kanıtlar nedeniyle 

IARC tarafından olası kanserojen IARC, Grup  olarak kabul edilmektedir. Aldrin, dieldrin ve 

endrine birlikte maruz kalma halinde karaciğer ve safra yolları kanserlerinde anlamlı artışlar 

kaydedilmiştir. 

2. KLORDAN

Klordan geniş etki alanına sahip bir pestisittir. Sebzeler, tahıllar, mısır, yağlı tohumlar, patates, 

şeker kamışı, şeker pancarı, meyveler, fındık, ceviz, pamuk ve Hint keneviri gibi ürünler için 

tarımda yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca beyaz karıncaların yok edilmesinde de kullanılır. 

Yarı buharlaşıcıdır ve bunun sonucu olarak atmosfere karışabilir. Atmosferde ışık ve bazı 

kimyasallarla tepkimeye girerek bozunur, uzun mesafelere taşınabilir. Klordan halen bazı 

balıkların, kuşların, memelilerin ve hemen hemen tüm insanların dokularında tespit 

edilebilmektedir. 

Bunun dışında besinlerden, örneğin klordanla bulaşmış sulardan yakalanan balık ve midyelerin 

yenmesiyle maruz kalınabilir. Bu iki yol dışında, Japonya ve ABD’de yıllar önce karıncalara 

karşı klordan kullanılmış evlerde konutların iç ortam havasında klordan saptanmıştır. ABD’de  

milyondan fazla kişinin böyle evlerde yaşadığı ve iç ortam havasını soluyarak klordana maruz 

kaldıkları bildirilmektedir. İnsanlarda kanser yaptığına dair yeterli kanıt olmamakla birlikte, 

deney hayvanlarında kanser yapıcı olduğuna dair mevcut kanıtlar nedeniyle IARC tarafından 

olası kanserojen (IARC, Grup 2B) olarak kabul edilmektedir (14). 
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3. DDT, DDE ve DDD

DDT’nin ABD’de ’de yasaklanmadan önceki en yaygın tarımsal kullanımı pamukta olmuştur. 

Halen birçok ülkede sıtmanın yayılmasına neden olan sivrisineklerin yok edilmesinde 

kullanılmaktadır. DDT suda çözünmez fakat organik çözücülerde iyi çözünür. Yarı 

buharlaşıcıdır ve bunun sonucu olarak da atmosfere yayılır. Çevrede her yerde bulunur ve 

kalıntılarına kutuplarda bile rastlanır. Yağ dokusuna olan eğilimi nedeniyle, diğer KOK’lar gibi 

tüm canlıların yağ dokusunda yoğunlaşmakta ve birikmektedir. DDT’nin parçalanma ürünleri 

olan DDD (veya TDE) ve DDE de çevrede her yerde bulunur ve asıl bileşikten daha kalıcıdırlar. 

Bu ürünlerden DDE’nin ticari kullanımı yoktur ancak DDD de geçmişte pestisit olarak 

kullanılmış ve daha sonra yasaklanmıştır. 

DDT pestisit olarak kullanımı sırasında DDE ve DDD ise DDT’nin parçalanma ürünü olarak 

çevreye yayılır. Bu parçalanma güneş ışığı etkisiyle hızla gerçekleşir. Toprağa bulaşan DDT 

ise mikroorganizmalar tarafından çok yavaş olarak - yılda bu ürünlere parçalanır. Çok az bir 

kısmı yer altı sularına geçer ve suda kolay çözünmez. DDT ve özellikle DDE, bitkilerde ve 

kuşların, balıkların ve diğer hayvanların yağlı dokularında artarak birikir. Ayrıca DDT ve 

onunla bağlantılı bileşikler, çevrede son derece kalıcıdırlar, uygulandıktan 10-15 yıl sonra bile 

toprakta bulunurlar, uzun mesafelere taşınırlar. Bunun sonucu olarak DDT ve parçalanma 

ürünleri dünyanın her yerinde bulunurlar.  

DDT ve parçalanma ürünleri ileri derecede biyolojik olarak birikme özelliğine sahiptir. Bu 

nedenle yağlı dokularda yoğunlaşmış olarak bulunur dünyanın her yerinde yağlı gıdalarda tespit 

edilir ve besin zinciri ile insanlar tarafından alınırlar (15). 

Kök ve yaprakları yenen sebzeler, yağlı etler, balıklar ve kümes hayvanları gibi DDT ve 

parçalanma ürünleri ile bulaşmış gıdaların yenmesi insanlar için en yaygın DDT’ye maruz 

kalma yoludur. Örneğin Vietnam’da bir kişinin, günlük ortalama 19 μg DDT ve parçalanma 

ürünü aldığı tahmin edilmektedir.  

Bir başka maruz kalma yolu, tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu alanların yakınlarında 

bulunanlar için DDT ve parçalanma ürünlerinin karıştığı havayı solumak ve suları içmektir. Bu 

alanlar, bu kimyasalları çok miktarda barındırdığı için, bu şekilde maruz kalınan doz, besinlerle 

alınandan daha yüksektir.  

DDT ayrıca insan sütünde de bulunur. DDT ve parçalanma ürünlerine maruz kalan annelerin 

bebekleri de anne sütü ile bu kimyasallara maruz kalırlar. Örneğin, Papua Yeni Gine’de emziren 

annelerin sütünden alına örneklerin hepsinde DDT saptanmıştır. Mısırlı emziren kadınların da 

sütünde DDT belirlenmiş olup anne sütü ile beslenen bebeklerinin bu yolla her gün, kilogram 

başına ortalama 6,90 μg DDT’ye maruz kaldığı bildirilmektedir FAO’nun yetişkin insanlar için 

izin verdiği kabul edilebilir en yüksek değer ise günlük 20,0 μg/kg’dır  (16). 

4. DİOKSİNLER

Dioksinler, genellikle klorlanmış dioksinler olarak da bilinen bir ailedir ve  farklı tipi vardır. 

Genellikle suda çözünmez, yağlara meyilli ve son derece dirençlidirler. Bu bileşiklerden en 

toksik ve en iyi incelenmiş olanı 2,3,7,8-TCDD’dir. 

Diğer organoklorlu bileşiklerde olduğu gibi, dioksinlerin de ana kaynağı gıdalardır. Toplumun 

geneli için dioksin alımının %’90ı, yenen etler, süt ürünleri ve balıktan kaynaklanmaktadır. 

ABD’de yapılan bir araştırmada, yetişkinlerin günlük ,0,3-3,0 pgTeq/kg dioksin aldığı tahmin 
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edilmiştir. Bu miktarın Kanada'da ,1,52, Almanya’da 2  ve Hollanda’da 1 pgTeq/kg olduğu 

tahmin edilmektedir. İçilen su ve solunan havadan da, düşük düzeyde de olsa dioksinlere maruz 

kalmak mümkündür. Yine bazı pestisitlerin cilde teması da dioksinlere maruz kalmaya yol 

açabilir. Dioksinler, IARC tarafından kesin kanserojen IARC, Grup olarak sınıflandırılmaktadır 

(15). 

5. FURANLAR

Kimyasal yapıları ve özellikleri dioksinlere çok benzeyen kimyasal bileşiklerdir. Furanların 

çevre ve sağlık için değişik derecelerde zararlı ’den fazla farklı tipi vardır. Genellikle suda 

çözünmezler, yağlara meyilli ve son derece dirençlidirler. Diğer organoklorlu bileşiklerde 

olduğu gibi, furanların da ana kaynağı gıdalardır. Hayvanlar ve insanlar yedikleri gıdalarla 

furanlara maruz kalırlar. Et, balık ve süt gibi bulaşık gıdaların yenmesi, günlük olarak alınan 

furanların % 90 ’ının nedenidir.  

Furanlarla bulaşmış havanın solunması, suyun içilmesi ve toprakla temas edilmesi yoluyla da 

furanlara maruz kalınabilir. Süt kartonları, kahve filtreleri ve tamponlar da, çok düşük 

düzeylerde de olsa furan kaynağı olabilir. Ayrıca işyeri ortamındaki havanın solunması ile de 

furanlara maruz kalınabilir. 

İnsanlarda kanser yapıp yapmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, hayvan deneylerinde 

besinlerle birlikte uygulandığında kanser oluşturduğu gösterildiği için furanlar, IARC 

tarafından olası kanserojen IARC, Grup B olarak sınıflandırılmaktadır (17). 

6. ENDRİN

Endrin, pamuk ve tahıl gibi tarım ürünlerinde kullanılan bir böcek öldürücüdür. Aynı zamanda 

fare ve sıçanların yok edilmesinde de kullanılır. Hayvanlar tarafından hızla metabolize edilir, 

aynı yapıdaki benzer bileşikler kadar yağ dokusunda birikmez. Buharlaşma yoluyla atmosfere 

yayılabilir. Endrin suda iyi çözünmez. Yeraltı ve yüzey sularında bulunsa da çok düşük 

miktarlardadır. 

Endrine maruz kalmada toplum için ana kaynak gıdalardaki kalıntılardır. Gıdalar dışında, 

tehlikeli atık depolama alanlarının yakınlarında yaşayanlar havadan, sudan veya topraktan 

endrine maruz kalabilir. Yine bu alanlara yakın yaşayan çocuklar, endrinle bulaşmış toprağı 

yiyerek de maruz kalırlar. Anne sütü, bebeklerin endrine maruz kalmasında önemli bir yoldur. 

7. HEKZAKLOROBENZEN

Hekzaklorobenzen HCB ilk kez ’te tohumların iyileştirilmesinde özellikle buğday 

mantarlarının kontrolünde kullanılmaya başlanan bir mantar öldürücüdür. Bunun dışında havai 

fişek, sentetik kauçuk ve cephane yapımında da kullanılmıştır. Aynı zamanda karbon 

tetraklorür, perkloretilen, trikloretilen ve pentaklorobenzen gibi sanayi kimyasallarının yapımı 

sırasında yan ürün olarak da ortaya çıkar. Bazı pestisitlerin formülüne karıştığı da 

bilinmektedir. Ayrıca kentsel atıkların yakılarak yok edilmesi sırasında küçük miktarlarda da 

olsa açığa çıkar. 

Canlı organizmaların yağ dokularında biyolojik olarak birikime uğrar. Balıklarda ve diğer suda 

yaşayan canlılarda çoğalır bu canlılarda suda bulunan miktarlardan kat kat fazla HCB bulunur. 

Canlı organizmaların yağ dokularında biyolojik olarak birikime uğrar. Balıklarda ve diğer suda 

yaşayan canlılarda çoğalır bu canlılarda suda bulunan miktarlardan kat kat fazla HCB bulunur. 
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Balık, et, süt ve süt ürünleri gibi HCB ile bulaşık gıdaları yiyerek ve bulaşık suları içerek düşük 

düzeylerde maruz kalınabilir. Bulaşık havayı soluyarak, bulaşık toprağa dokunarak veya toprak 

yeme ile de maruz kalınabilir. 

İspanya’da incelenen et ve et ürünlerinden alınan tüm örneklerde tespit edilen iki organoklorlu 

kimyasal bileşikten biri HCB’dir domuz etinde 8 – 49 ppb, kuzu etinde  ppb olarak ölçülmüştür. 

Bir izleme programında Kolorado sığır etlerinden elde edilmiş 241 serum örneğinden 13’ünde 

ortalama , 3,1 ppb HCB tespit edilmiştir. ABD’de pastörize sütler üzerine yapılan bir çalışmada  

806 süt örneğinden % 8’inde HCB tespit edilmiştir. Hindistan’da bir gıda araştırmasında yağ 

ve sütte 1,5 – 9,1 ng/g balık ve karideslerde  28 ng/g ortalama HCB konsantrasyonu 

bulunmuştur ve kişi başına günlük alınan HCB’nin , 0,13 μg olduğu tahmin edilmektedir. 

Vietnam’da gıdalarda ortalama HCB kalıntısının baklagillerde 0, 28 ng/g, havyarda 27 ng/g 

olduğu bulunmuştur ve kişi başına günlük alımın, 0,10 μg olduğu tahmin edilmektedir (17). 

Bu nedenle IARC, HCB’yi insanlar için olası kanserojen olarak kabul etmekte ve Grup B olarak 

sınıflamaktadır (IARC, Grup B.) 

8. HEPTAKLOR

Heptaklor ve heptaklor epokside maruz kalma en sık, bu kimyasallarla bulaşık gıdaların balık, 

midye, süt ürünleri, et ve kümes hayvanları yenmesi ile gerçekleşir. Bebekler ve çocuklar anne 

sütü veya inek sütü içerek bu bileşiklere maruz kalırlar. Küçük çocukların içtiği süt miktarı 

yetişkinlerden daha fazladır ve eğer bu sütler heptaklor veya heptaklor epoksid ile bulaşık ise, 

onların maruz kaldığı miktar yetişkinlerden daha fazla olabilir (15).  

Heptaklor ve heptaklor epoksid içeren tehlikeli madde depolama alanlarının yakınlarındaki 

suyu içerek, havayı soluyarak veya bulaşık toprağa dokunarak da maruz kalınabilir. 

Karıncaları yok etmek için evlerini heptaklor ile ilaçlayan kişiler de hava yolu ile heptaklora 

maruz kalırlar. Heptaklor ile ilaçlamada çalışanlar hava ve cilt yolu ile heptaklora maruz 

kalırlar. 

Heptaklor ABD ve Avustralya’da sığırların kanında tespit edilmiştir. Amerika’da sığırlardan 

elde edilen 241 örneğin 30’unda (%12,4), Avustralya’da  ise % 0,02’sinde heptaklor tespit 

edilmiştir. Vietnam’da kişi başı günlük heptaklor alımının 0, 25 μg Hindistan’da ,0,07 μg 

olduğu tahmin edilmektedir. 

Yüksek dozda maruz kaldıktan sonra heptaklor ve heptaklor epoksidin kan, yağ, anne sütü ve 

beden dokularında varlığını gösteren tıbbi testler vardır. Fakat bu testler rutin kullanım için 

uygun değildir. Ayrıca bu örneklerde heptaklor ve heptaklor epoksid bulunsa bile, bunlara ne 

zaman maruz kalındığı ve sağlık için zararlı etkilerinin ortaya çıkıp çıkmayacağını söylemek 

olanaksızdır. İnsanlarda kanıtlar her ne kadar yetersiz olsa da, deney hayvanlarda yeterli 

kanıtlar nedeniyle IARC, heptakloru insan için olası kanserojen olarak sınıflamaktadır (18). 

9. MİREKS

 Mireks, çevrede doğal olarak bulunmayan, pestisit olarak üretilmiş kimyasal bir bileşiktir. 

Toplumun geneli için mirekse maruz kalmada temel yol gıdalar özellikle et, balık ve av etleridir. 

Tehlikeli madde depolama alanlarının yakınlarında yaşayan balık ve diğer hayvanların 

yenmesiyle de maruz kalınır. Tehlikeli madde depolama alanlarının yakınlarında yaşayan 

annelerin bebekleri de anne sütü yoluyla mirekse maruz kalabilir. Mireks ile bulaşmış toprağa 

dokunmak veya yemek de mirekse maruz kalmanın bilinen yollarındandır. Suda zor çözündüğü 
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ve az buharlaştığı için içilen su ve solunan havadan Mireks’e maruz kalmayacağı 

düşünülmektedir (18). 

10. POLİKLORLU BİFENİLLER

Poliklorlu bifeniller PCB’ler klorlanmış hidrokarbonlu bileşiklerdir ve bilinen  çeşidi vardır. 

PCB’ler katı yapıda olabileceği gibi, yağlı sıvılar şeklinde de olabilirler.  1986- 1988 arasında 

Ontario’da Kanada çiftlik hayvanlarında yürütülen bir çalışmada, yağlı dokulardan alınan 

örneklerin %,8’5 inde ,0,30  mg/kg’a varan miktarlarda PCB kalıntıları tespit edilmiştir. 

Vietnam’da gıdalar üzerine bir araştırmada, en yüksek PCB düzeyleri balıklarda 760  ng/g ve 

midyelerde 1400 ng/g) bulunmuştur. Vietnam tipi beslenmede PCB’lerin ana kaynağı tahıllar 

pirinç dahil ve sebzelerdir ve kişi başına diyetle alınan günlük miktar 3,7, μg’dır. Hindistan’da 

gıdalar üzerine bir çalışmada, en yüksek PCB düzeyleri balıklarda bulunmuştur ortalama 330 

ng/g). Burada da PCB’lerin ana kaynağı tahıllar ve bitkisel yağlar olup diyetle günlük alınan 

miktar kişi başına 0,86  μg’dır (18). 

11. TOKSAFEN

Tehlikeli atık depolama alanlarından çevreye buharlaşma ile havaya karışabilir. Suda iyi 

çözünmediği için havada, toprakta ve göllerin dibindeki sedimentlerde yüzey sularından daha 

fazla bulunur. Bulaşık balık ve midyeleri yiyerek, bulaşık suları içerek alınabildiği gibi, 

tehlikeli madde depolama alanlarının yakındaki kişiler solunum yolu ile bebek ve çocuklar 

bulaşık toprağı yiyerek toksafene maruz kalabilir  (18). 

2. SONUÇ

Türkiye’de KOK analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar bulunmakla birlikte, yalnızca bu alanda 

uzmanlaşmış ve “Ulusal KOK Laboratuvarı”olarak işlev görecek kapsamlı bir laboratuvarın 

hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu tarz bir yapılanmanın; KOK analiz 

sonuçlarının tek elde toplanmasının, veri kalitesinde artış ve analiz sonuçlarıyla ilgili daha 

sağlıklı yorumlar yapabilmeyi sağlayacağından faydalı olacağı değerlendirilmektedir (19). 

Hayvansal gıdalarda KOK bulaşıklığının takip edilmemesi hem hayvan hem de insan sağlığı 

için risk oluşturmaktadır. Riskli bölgelerin tespit edilip, kontrollerin yapılması, bir kısım maruz 

kalmanın önüne geçebilir. Halkın yapılacak olan araştırmalarla bilgilendirilmesi de KOK’ lara 

farkındalığı artıracaktır. Tarım ilaçlarının ve pestisit kullanımının kontrolsüz şekillerde 

kullanımın önüne geçecek stratejik planlamaların uygulanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Biyoteknolojinin kökeni yaklaşık 10.000 yıl önceye, ilk tarım toplumlarında, en iyi kaliteye 

sahip bitkilerin tohumlarının, bir sonraki yıl ekmek üzere toplanmasına dayanmaktadır. Babil, 

Mısır ve Roma halkının da ürün geliştirmek için bu "seçici üretim" yöntemini kullandıkları 

bilinmektedir. Sümerler ve Babiller MÖ 6000’lerde fermantasyon uygulayarak bira yaparken, 

M.Ö. 4000’lerde Mısırlılar mayalı ekmek pişirmekteydiler. Yine MÖ 4000’lerde Orta Asya 

ve Çin'de yoğurt yapmak için laktik asit üreten bakteriler kullanılırken, peynir üretimi için 

küften, şarap sirkesi üretimi için asetik asit bakterilerinden yararlanılmaktaydı. Basit 

mikroskobun 17. yüzyılda geliştirilmesiyle mikroorganizmalar ilk kez görülmüştür ve 

mikroorganizmaların fermantasyon yeteneği, 1857-1876 yılları arasında Pasteur tarafından 

gösterilmiştir. Biyoteknoloji kelimesi ise ilk kez 1919 yılında Macar Karl Ereky tarafından 

kullanılmıştır. O dönemde bu terim canlı organizmalar yardımıyla hammaddelerden ürünlerin 

geliştirilmesi için yapılan tüm çalışmaları tanımlıyordu. Yeni biyoteknoloji devrimi, 1970 ve 

1980’li yıllarda, bilimin geleneksel yetiştirme uygulamalarının dışında yeni yöntemler ile 

canlı organizmaların genetik yapısını kesin bir şekilde değiştirmeyi başardıkları zaman 

başlamıştır. 

Biyoteknoloji özellikle geleneksel yetiştirme yaklaşımları ile imkansız olan atılımlara izin 

vermiştir. Biyoteknolojinin tıbbi, tarım ve hayvancılık, gıda, çevre ve endüstriyel 

biyoteknoloji gibi alanları bulunmaktadır. En heyecan verici ilerlemelerden bazılarının, 

hastalıkların tedavisi için yeni farmasötik ilaçlar ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile 

sağlıklı gıdalar, seçici pestisitler ve yenilikçi çevre teknolojilerinin üretimi gibi alanlarda 

olacağı bildirilmektedir. 

Biyoteknoloji alanındaki ilerlemeler devam ettikçe yeni ürün ve hizmetler hayatımıza 

girmektedir. Tüketici tutumu üzerine yapılan çalışmalar, tüketicilerin tıp alanındaki 

biyoteknolojik uygulamalara ve ürünlere daha olumlu bir tutum sergilediklerini ancak tarım, 

hayvancılık ve gıda teknolojisi gibi diğer alanlarda ise daha kaygılı olduklarını 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoteknoloji, Tüketici Tutumu, Gıda, Tarım, Hayvancılık. 
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ABSTRACT 

The origin of biotechnology is date back about 10,000 years, in the first agricultural 

societies,when the seeds the best quality plants were harvested for the next cultivation. It is 

known that the people of Babylon, Egypt and Rome also used this "selective production" 

method to develop products. While the Sumerians and Babylonians made beer by 

fermentation in 6000 BC. In the 4000s, the Egyptians were baking yeast bread. Again in 4000 

BC, lactic acid-producing bacteria were used to make yoghurt in Central Asia and China, 

while mold for cheese production and acetic acid bacteria were used for wine vinegar 

production. Microorganisms were able to be seen when microscope were developed in 17th 

century and the fermentation ability of microorganisms was shown by Pasteur between 1857-

1876. The word ‘’biotechnology ‘’ was first used by Hungarian Karl Ereky in 1919. At that 

time, this term was describing to develop products from raw materials using living organisms. 

The new biotechnology revolution started in the 1970s and 1980s when scientist managed to 

change the genetic structure of living organisms using new methods besides traditional 

breeding practices of science. 

Biotechnology brought significant breakthroughs in traditional breeding approaches that 

biotechnology made a outstanding progress in the field of medicine, agriculture, livestock, 

food, environmental and industry. Some of the most exciting advances are reported in areas 

such as the development of new pharmaceutical drugs and methods for the treatment of 

diseases, the production of healthy foods, selective pesticides and innovative environmental 

technologies. 

As advances in biotechnology continue, new products and services are entering our lives. 

Studies on consumer habit show that consumers have a more positive tendency towards 

biotechnological applications and products in the filed of medicine, but they are more anxious 

in other fields such as agriculture, livestock and food technology.  

Keywords: Biotechnology, Consumer Attitude, Food, Agriculture, Livestock. 

1. GİRİŞ

Biyoteknoloji kelimesi köklerine ayrıldığında, biyoteknoloji kelimesindeki biyo, biyolojik 

süreçlerin kullanımı ve teknoloji, sorunları çözmek veya faydalı ürünler meydana getirmek 

demektir. Problemleri çözmek veya faydalı ürünler yapmak için hücresel ve biyomoleküler 

süreçlerin kullanılması ile biyoteknoloji kelimesi yeniden tanımlanmaktadır. (Strickland, 

2007). Günümüz koşullarında biyoteknolojiyi tüm yönlerini kapsayacak şekilde tanımlamak 

pek mümkün olmamaktadır (Kayıhan, 2018). Bu nedenle biyoteknolojinin farklı şekillerde 

yapılan tüm tanımlarını incelemek daha yararlı olacaktır. 

Biyoteknolojinin bazı farklı tanımları ise şu şekilde yapılmaktadır; 

 Biyolojik organizmaların, sistemlerin veya süreçlerin imalat ve hizmet endüstrilerine

uygulanması için ortak bir isimdir.

 Mikroorganizmaların, kültürlenmiş doku hücrelerinin ve bunların parçalarının

teknolojik (endüstriyel) uygulama yeteneklerini elde etmek için biyokimya,

mikrobiyoloji ve mühendislik bilimlerinin entegre kullanımıdır.
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 Çeşitli yararlı maddeleri kopyalamak ve üretmek için biyolojik olayları kullanan bir

teknolojidir.

 Bilimsel ve mühendislik ilkelerinin, mal ve hizmet sağlamak için biyolojik ajanlar

tarafından malzemelerin işlenmesi için yapılan uygulamadır.

 Mikroorganizmaların ve aktif bileşenlerinin etkisine dayanan üretim süreçleri ve daha

yüksek organizmalardan hücre ve dokuların kullanımını içeren üretim süreçleri

bilimidir.

 Canlı organizmaların ve bileşenlerinin tarım, gıda ve diğer endüstriyel süreçlerde

kullanılmasıdır.

 Biyolojik bilginin deşifresi ve kullanılmasıdır.

 Biyoloji bilgimizin ve anlayışımızın pratik ihtiyaçları karşılamak için uygulanmasıdır

(Smith, 2009).

2. BİYOTEKNOLOJİ’NİN KISA TARİHÇESİ

Biyoteknolojinin kökeni yaklaşık 10.000 yıl önceye, ilk tarım toplumlarında, en iyi kaliteye 

sahip bitkilerin tohumlarının, bir sonraki yıl ekmek üzere toplanmasına dayanmaktadır. Babil, 

Mısır ve Roma halkının da ürün geliştirmek için bu "seçici üretim" yöntemini kullandıkları 

bilinmektedir (Beyazıt, 2002). Sümerler ve Babiller M.Ö. 6000’lerde fermantasyon 

uygulayarak bira yaparken, M.Ö. 4000’lerde Mısırlılar mayalı ekmek pişirmişlerdir (Smith, 

2009). Geçmişten günümüze uzanan bir diğer biyoteknolojik ürün ise şaraptır. M.Ö. 4000-

5000 yılları arasında İran’da ıslah edilen ve yabani üzümden üretilmiş olan şarabın, 

Mezopotamya’dan yayılmış olduğu bildirilmişdir (Kayıhan, 2018). Yine M.Ö. 4000’lerde 

Orta Asya ve Çin'de yoğurt yapmak için laktik asit üreten bakteriler kullanılırken, peynir 

üretimi için küften, şarap sirkesi üretimi için asetik asit bakterilerinden yararlanıldığı 

bildirilmiştir (Beyazıt, 2002). 

Basit mikroskobun 17. yüzyılda geliştirilmesiyle mikroorganizmalar ilk kez görülmüştür ve 

mikroorganizmaların fermantasyon yeteneği, 1857-1876 yılları arasında Pasteur tarafından 

gösterilmiştir (Smith, 2009). Pasteur kendi adıyla anılan yöntemi; ısı yoluyla 

mikroorganizmalardan arındırma (pastörizasyon) yöntemini geliştirmiştir (Beyazıt, 2002). 

Gregor Mendel 1863’de bezelyelerle yaptığı çalışması sırasında, özelliklerin, kuşaktan kuşağa 

(daha sonra gen diye adlandırılacak olan) bağımsız birimlerle aktarıldığını keşfetmiştir. Bu 

çalışmaları ile genetik biliminin temellerini kurduğu bildirilmişdir. 1879’da Fleming, hücre 

çekirdeğindeki kromozomları keşfetmiştir (Başağa ve Çetindamar, 2000). 

Biyoteknoloji kelimesi ise ilk kez 1919 yılında Macar Karl Ereky tarafından kullanılmıştır 

(Fari ve Kralovanszky, 2006). O dönemde bu terim canlı organizmalar yardımıyla 

hammaddelerden ürünlerin geliştirilmesi için yapılan tüm çalışmaları tanımlamıştı (Beyazıt, 

2002). James Watson ve Francis Crick’in DNA’nın çifte sarmal yapısını açıkladıkları 

makaleleri 1953’ de Nature dergisinde yayımlanmış ve bu olay genetik çağının başlangıcı 

olmuştur (Başağa ve Çetindamar, 2000).  

Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak geliştirilen genetiği değiştirilmiş ilk DNA 

molekülü ise; 1972 yılında Paul Berg tarafından oluşturulmuştur. Günümüzde bilinen ilk 

genetiği değiştirilmiş organizma olarak, 1973 yılında üretilen bir bakteri kabul edilmiştir. Bu 

çalışmada; orjinalinde bir E. coli olan bir bakteriye, Salmonella genleri eklenerek, bakterinin 

daha önce sahip olmadığı yeni özellikleri geliştirebilmesi sağlanmıştır. Tüm bunları takiben 

bitkiler üzerinde de çalışmalar yapılmaya başlanmış ve 1983 yılında ilk genetiği değiştirilmiş 

bitki oluşturulmuştur. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda ise ilk kez fareler 
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kullanılmış; ilerleyen yıllarda çalışmalar tavşan, koyun, keçi, domuz ve inek gibi memeli 

hayvanlara doğru yönelim olmuştur (Altıntaş, 2017). 

Yeni biyoteknoloji devrimi, 1970 ve 1980’li yıllarda, bilimin geleneksel yetiştirme 

uygulamalarının dışında yeni yöntemler ile canlı organizmaların genetik yapısını kesin bir 

şekilde değiştirmeyi başardıkları zaman başlamıştır (Smith, 2009). Artık herhangi bir 

organizmadan alınan genin, başka bir organizmaya aktarılması “modern biyoteknoloji” 

kapsamına girmiştir. Böylelikle biyoteknoloji tanımı tekrar değişmiştir. Bu uygulamalarla 

kısa sürede biyoteknolojik aşılar, proteinler, enzimler, antibiyotikler, hormonlar, melez 

hücreler, antikorların üretilmesi ve gen terapilerinin yapılması mümkün olmuştur (Kayıhan, 

2018). 

1990’lı yılların sonuna doğru genetiği değiştirilmiş (ya da klonlanmış) hayvan üretiminin ilk 

adımları atılmış ve çekirdek transferi yöntemi ile klonlanan ilk canlı olarak tarihe geçen 

“Dolly” dünyaya gelmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise biyoteknoloji ile ilgili gelişmeler 

altın çağını yaşamakta olup, bu teknoloji başta sağlık sektörü olmak üzere tarım, hayvancılık 

ve endüstri sektörlerinde de büyük rol oynamıştıır (Aydın, 2012). Biyoteknoloji özellikle 

geleneksel yetiştirme yaklaşımları ile imkansız olan atılımlara izin vermiştir (Smith, 2009). 

Günümüzdeki uygulamalar; yeni ilaçların üretimi, gen nakli uygulanmış bitki ve hayvanların 

elde edilmesi, biyolojik yakıt elde edilmesi, gen terapileri ve çevre kirliliğini önlemeye 

yönelik uygulamaları da içeren çok farklı araştırma alanlarını kapsamaktadır (Aydın, 2012). 

3. BİYOTEKNOLOJİ’NİN KULLANIM ALANLARI

Biyoteknoloji, disiplinler arası bir bilim dalıdır (Akkaya ve Pazarlıoğlu, 2012). Tek bir 

bilimsel disiplinden farklı olarak biyoteknoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, 

hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji, klasik yetiştirme teknikleri ve 

tüm biyoproses teknolojileri gibi çok çeşitli alanlardan yararlanılmıştır (Şekil 1) (Smith, 

2009). 

Kaynak: Smith, 2009. 

Şekil 1. Biyoteknoloji ve Bağlı Olduğu Disiplinler. 
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Biyoteknolojideki gelişmeler, insan sağlığından tarıma, kimya mühendisliğinden çevre 

korumaya, gıda üretiminden enerji üretimine kadar yaşamın pek çok alanı, bu teknolojinin 

kapsamına girmiştir. Bu doğrultuda biyoteknoloji de alt dallara ayrılmıştır. Alt dalları ise renk 

kodlarıyla tanımlanmaktadır (Şekil 2) (Akkaya ve Pazarlıoğlu, 2012). Biyoteknoloji, bugün 

başta sağlık ve ilaç sektörü (kırmızı biyoteknoloji) olmak üzere, tarım ve gıda (yeşil 

biyoteknoloji) ile endüstri ve çevre alanında (beyaz biyoteknoloji) önemli şekilde 

kullanılmaktadır (Soysal, 2019). 

Renk Biyoteknoloji Faaliyet Alanı 

Kırmızı Sağlık, medikal, tanı 

Mavi Su, sahil, deniz (Akuatik) 

Sarı Gıda, beslenme 

Yeşil Tarım ve çevre (biyobenzin, biyogübre) 

Kahverengi Sulama ve çöl 

Beyaz Gen teknolojisine dayalı biyo-endüstriler 

Gri Klasik fermentasyon ve biyoproses teknolojisi 

Altın Biyoinformatik, nanobiyoteknoloji 

Mor Patentler, yayınlar, fikri mülkiyet hakları 

Siyah Biyoterör, biyosuç 

Şekil 2. Biyoteknolojide renk kodları (Akkaya ve Pazarlıoğlu, 2012). 

Heyecan verici ilerlemelerden bazılarının, hastalıkların tedavisi için yeni farmasötik ilaçlar ve 

tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile sağlıklı gıdalar, seçici pestisitler ve yenilikçi çevre 

teknolojilerinin üretimi gibi alanlarda olacağı bildirilmiştir (Smith, 2009).  

4. SONUÇ

Biyoteknoloji alanındaki ilerlemeler devam ettikçe yeni ürün ve hizmetler hayatımıza 

girmektedir. Tüketici tutumu üzerine yapılan çalışmalar, tüketicilerin tıp alanındaki 

biyoteknolojik uygulamalara ve ürünlere daha olumlu bir tutum sergilediklerini ancak tarım, 

hayvancılık ve gıda teknolojisi gibi diğer alanlarda ise daha kaygılı olduklarını 

göstermektedir.  
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MODERN BİYOTEKNOLOJİNİN HAYVANCILIKTA KULLANIMI 

USE OF MODERN BIOTECHNOLOGY IN LIVESTOCK 
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ÖZET 

Biyoteknolojinin kilit taşı olan DNA molekülünün yapısı, James Watson ve Francis Crick adlı 

araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Bu sayede genetik bilgilerin okunup 

değiştirilebilmesini ya da başka organizmalara aktarılmasını sağlayan biyoteknolojik 

uygulamaların kapısı aralanmıştır. 

Biyoteknoloji terimi; biyolojik sistemler, canlı organizmalar veya bunların türevlerinin, özel 

amaçlarla kültür ortamlarında değiştirilerek veya geliştirilerek, ürün işleme teknikleri ile 

üretimlerin yapıldığı teknolojik uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle 

biyoteknoloji, doğal olarak var olmayan ya da yeterince üretimi mümkün olmayan maddelerin 

üretilmesinde kullanılan teknolojileri kapsamaktadır. 

Biyoteknoloji; Geleneksel ve Modern Biyoteknoloji olarak sınıflandırılmaktadır. Devlet 

Planlama Teşkilatı raporlarında Geleneksel Biyoteknoloji“ Modern bilgi ve teknolojilerin 

kullanımını gerektirmeyen ve insanlık tarihi boyunca deneme-yanılma yoluyla geliştirilen 

biyoteknoloji” ve Modern Biyoteknoloji ise “Geleneksel olmayan ve modern bilgi ve 

tekniklerin uygulanması ile tanımı sınırlanan biyoteknoloji” olarak tanımlamıştır. Tıp, tarım 

ve hayvancılık, gıda üretimi, endüstri ve çevre gibi alanlar modern biyoteknolojinin uygulama 

alanlarıdır. Modern biyoteknoloji en geniş kullanım alanını, tarım ve hayvancılıkta bulmuştur. 

Hayvan biyoteknolojisinin günümüzde en yaygın uygulamaları, ucuz ve güvenilir teşhis 

kitleri ve aşıların üretimidir. Biyoteknoloji ürünü aşılarla büyük ve küçükbaş hayvanlar başta 

olmak üzere birçok çiftlik hayvanı hastalıklardan korunabilmektedir. Ayrıca, evcil hayvanlara 

kuduzun bulaşmasını engellemek için doğadaki hayvanları aşılanmış yemlerle kuduza karşı 

korumak da mümkündür. Daha kaliteli et, süt ve yün elde edilmesi ve hastalığa dayanıklı 

hayvanların geliştirilmesiyle ilgili çok sayıda gen saptanmıştır. Hayvan biyoteknolojisinin ilk 

ticari ürünlerinden biri, ineklerde süt verimini artırmak için rekombinant DNA teknolojisi 

kullanılarak somatotropin (bST) hormonunun üretilmesidir. Evcil hayvanların sütünde insülin 

ve pıhtılaşma faktörleri gibi tıbbi açıdan önemli proteinlerin üretilmesi yada hayvanlardan ilaç 

ve hastalık tedavi edici olarak faydalanmakda hayvancılıkla ilgili biyoteknoloji uygulamaları 

arasındadır. 

Sonuç olarak Modern biyoteknoloji, hayvancılıkta ve endüstriyel üretimde, ekonomik 

verimliliği çok yüksek düzeylere çekerken, bilim ve teknolojide geri kalmış ülkelerde dışa 

bağımlılığı arttıracağı bildirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Modern Biyoteknoloji, Çevre, Tarım, Hayvancılık. 

ABSTRACT 

The structure of the DNA molecule, determined by James Watson and Francis Crick is the 

keystone of biotechnology. In this way, the door of biotechnological applications has been 

opened that enable the genetic information to be read and changed or transferred to other 

organisms. 
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The term biotechnology; biological systems are defined as technological applications in 

which living organisms or their derivatives are produced by product processing techniques 

that enabling to change or develop new products. In other words, biotechnology encompasses 

the technologies used in the production of substances that do not naturally exist or cannot be 

produced adequately.  

Biotechnology is classified as Traditional and Modern Biotechnology. In the reports of the 

State Planning Organization, Traditional Biotechnology defined as "biotechnology which 

does not require the use of modern information and technologies as well as developed through 

trial and error throughout the history of humanity" and Modern Biotechnology is defined as 

"biotechnology whose definition is limited by the application of non-traditional and modern 

information and techniques". Fields such as medicine, agriculture and livestock, food 

production, industry and environment are the application areas of modern biotechnology. 

Modern biotechnology has found its widest use in agriculture and livestock. 

Today the most common applications of animal biotechnology are the production of cheap 

and reliable diagnostic kits and vaccines. With biotechnology many farm animals, especially 

large and small animals can be protected from diseases through vaccines. It is also possible to 

protect domestic animals from infected pets against rabies with vaccinated feeds. A large 

number of genes have been identified to obtain the higher quality meat, milk, wool and 

developing the disease-resistant animals. One of the first commercial products of animal 

biotechnology is the production of the hormone somatotropin (bST) using recombinant DNA 

technology to increase milk yield in cows. The production of medically important proteins 

such as insulin and coagulation factors in the milk of domestic animals or using animals as 

medicines and diseases are among the biotehnological application in livestock.  

In conclusion, modern biotechnology has brought economic efficiency to increase livestock 

and industrial production that will also increase the dependence of contries that lagging 

science and Technologies to countries that have adevance science and tecnology. 

Keywords: Traditional, Modern Biotechnology, Environment, Agriculture, Livestock. 

1. GİRİŞ

Günümüzde en önemli teknolojiler arasında biyoteknolojinin  yer almasına en çok katkı 

sağlayan hızla gelişen gen teknolojisi olmuştur. (Beyazıt, 2002). Watson ve Crick tarafından 

belirlenen DNA molekülünün yapısı Biyoteknolojinin kilit taşı sayılmaktadır. Bu keşifle 

birlikte biyoteknolojik uygulamaların kapısı aralamıştır (Avcı, 2019). Asırlardır doğada var 

olan mikroorganizmalarla sınırlı kalmış biyoteknoloji alanı, canlıların genetik özelliklerinin 

gen aktarımı aracılığıyla değiştirilmesiyle sınırlarını artırmıştır. Günümüzde biyoteknoloji 

yaşamın hemen hemen her alanında etkisini göstermektedir (Beyazıt, 2002). 

2. GELENEKSEL VE MODERN BİYOTEKNOLOJİ

Canlı organizmaların ve biyolojik sistemlerin, özel amaçlarla kültür ortamlarında 

değiştirilerek veya geliştirilerek, ürün işleme teknikleri ile üretimlerinin yapıldığı teknolojik 

uygulamalar biyoteknoloji terimi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle biyoteknoloji, 

yeterince üretilemeyen veya doğal olarak bulunamayan maddelerin üretilmesinde kullanılan 

teknolojileri kapsamaktadır (Yardımcı, 2012).  
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Biyoteknoloji; Geleneksel ve Modern Biyoteknoloji olarak sınıflandırılmaktadır. Devlet 

Planlama Teşkilatı raporlarında Geleneksel Biyoteknoloji “Modern bilgi ve teknolojilerin 

kullanımını gerektirmeyen ve insanlık tarihi boyunca deneme-yanılma yoluyla geliştirilen 

biyoteknoloji” ve Modern Biyoteknoloji ise “Geleneksel olmayan ve modern bilgi ve 

tekniklerin uygulanması ile tanımı sınırlanan biyoteknoloji” olarak tanımlamıştır (DPT, 

2000). Tıp, tarım ve hayvancılık, gıda üretimi, endüstri ve çevre gibi alanlar modern 

biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır (Yüce, 2011). Bu teknolojinin en kapsamlı kullanıldığı 

alan, tarım ve hayvancılık olmuştur (Soysal, 2019).  

Modern Biyoteknoloji 

● Genetik mühendisliği (Hayvanlarda)

● Genetik mühendisliği (Bitkilerde)

● Genetik mühendisliği (Mikroplarda)

● Rekombinant DNA Teknolojisi

● Monoklonal antikor üretimi

● Embriyo Transferi (Hayvanlarda)

● Doku Kültürü (Bitkilerde)

● Biyolojik Azot Fiksasyonu

● Mikrobiyal Fermantasyon

Klasik Biyoteknoloji 

Şekil 1. Klasik Biyoteknolojiden Modern Biyoteknolojiye Geçiş: Klasik Biyoteknolojiden 

Modern Biyoteknolojiye geçişte verimlilik arttığı gibi maliyetlerde yükselmektedir. (Doyle ve 

Persley, 1996). 

3. HAYVANSAL ÜRETİMDE MODERN BİYOTEKNOLOJİ

Modern biyoteknoloji hayvancılık sektöründe verimi artırmak amacıyla hayvan ıslahında ve 

hayvan sağlığında kullanılmakta ve birçok soruna çözüm sunduğu; ayrıca hayvan ırklarını 

saklamada yeni yöntemler geliştirerek biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir 

kullanımını sağladığı, hatta ırkları tükenmiş olan hayvanların genlerine ulaşılması durumunda 

bunları tekrar üretme imkânı sunmakta olduğu bildirilmektedir (Yavuz, 2013).  

Hayvan biyoteknolojisinin günümüzde en yaygın uygulamaları, ucuz ve güvenilir teşhis 

kitleri ve aşıların üretimidir (Madan, 2005). Tavuk, sığır gibi hayvanlar için şap, dizanteri, 

yalancı kuduz ve solunum yolu hastalıklarına karşı Rekombinant aşıların üretimi sağlanmıştır. 

Yalnız viral veya bakteriyel hastalıklar için değil bu hastalıklardan farklı olarak parazitik bir 

hastalık olan bağırsak kurduna (tenya) karşı da aşı geliştirilmiştir. Biyoteknoloji yetiştiricilere, 

DNA ve antikorlara dayalı testler ile hastalıkların (BSE, brusella, uyuz, yalancı kuduz, şap) 

teşhis edilmesinde yararlı olmaktadır. Nematodlar ve trematotlarıda içeren 36 farklı internal 

ve eksternal parazitlere karşı koruma amaçlı olarak sığırlarda enjekte edilebilir ürünler 

kullanılmaktadır. Genetik haritalama yöntemi kullanılarak hastalıklara karşı direnç gösteren 
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hayvanların genotipleri belirlenmiş ve yetiştirme programlarına alınmıştır. Tavuklarda Marek 

hastalığına karşı dirençli olan genler, genetik haritalama yoluyla ve DNA markırları 

kullanılarak belirlenmiştir. Damızlık olmayan erkek hayvanların hırçınlığını engellemek için 

kastrasyon operasyonu yerine aşılama yöntemi kullanılmıştır (Ekinci, 2005). Birçok çiftlik 

hayvanı biyoteknoloji ürünü aşılarla hastalıklardan korunabilmektedir. Yemlerle doğadaki 

hayvanları kuduza karşı aşılayarak da evcil hayvanlara kuduzun bulaşması 

engellenebilmektedir. Hastalıklara dayanıklı hayvanların geliştirilmesi, daha kaliteli et, süt ve 

yün elde edilmesi ile ilgili birçok gen bildirilmiştir. Ek olarak hayvanlara tıbbi değeri fazla 

olan moleküller ürettirmenin metodları da geliştirilmiştir (Başağa ve Çetindamar, 2000).  

Hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini (büyüme hızını yükseltmek, süt üretimini artırmak 

gibi) arttırabilmek için yetiştiriciler seleksiyon yöntemleri kullanmışlardır. Fakat kullanılan bu 

metodlar zor ve zaman alıcı işlemlerdir. Moleküler biyolojinin kullanılmaya başlanmasıyla 

ürün ve kalite artışı çok daha kolay bir şekilde elde edilecektir (Yardımcı, 2007). Genetik 

olarak üstün hayvanlar elde etmek amacıyla nükleus füzyon, klonlama, yapay tohumlama, 

mikroenjeksiyon ile gen transferi teknikleri uygulamaya geçmiştir. Bu tekniklerle sağlık 

açısından önemli olan, bunun yanısıra ekonomik değeri de olan ürünleri üreten transgenik 

organizmaların elde edilmesi büyük bir endüstri dalı haline gelmiş ve kayda değer bir ilgi 

görmüştür (Ekinci, 2005). 

Hayvan biyoteknolojisinin ilk ticari ürünlerinden biri, ineklerde süt verimini artırmak için 

Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak somatotropin (BST) hormonunun üretilmesidir 

(Cowan, 2010). Süt ineklerinde, sığır büyüme faktörü (BST) kullanılması, meme dokusunda 

süt salgısının sentezlenme miktarını artırdığı bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili pek çok çalışma 

mevcuttur. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, çeşitli hayvan ırklarında süt salgısının,% 20-30 

oranında arttığı tesbit edilmiştir (Yardımcı, 2007).  

Hayvanlarda gen aktarımına dayalı biyoteknolojik tekniklerin uygulamaya geçirildiği alan ise 

deniz hayvanlarında olmuştur. Özellikle balık çiftliklerinde yapılan denemeler ile hastalıklara 

dirençli, büyümeyi hızlandırıcı veya soğuk sulara dayanıklı çeşitler elde edilmiştir. ABD’ de 

somon balığı üzerinde yapılan çalışmalar ile daha az yem ile, daha soğuk sularda somon 

balığı elde etmek mümkün hale gelmiştir (Soysal, 2019). Okyanus yayın balığının antifreeze 

protein geninin AquAdvantage somon balığına aktarılması ile bu somon, transgenik canlı 

haline gelmiştir. Antifreeze protein geni 1 yıl süreyle, bu balığın karaciğerini etkileyerek 

büyüme hormonunun salınmasını sağlamıştır. Normal ve transgenik somon balıklarının 

tüketime sunulan canlı ağırlıkları 3 kilogramdır. Transgenik somonlar bu ağırlığa, normal 

somonlara göre 4-6 kat daha az sürede ulaşmaktadır. Bu durum üretici için zaman ve yemden 

tasarruf anlamına gelmektedir. Transgenik somon balıkları gıda güvenliği kapsamında 

incelenmiş, herhangi bir riske rastlanmadığı bildirilmiştir. Bu balıkların normal somon 

balığına oranla daha düşük düzeyde protein, yağ, kuru madde, kül içerdiği bildirilmiştir 

(Gücükoğlu ve Küplülü, 2006).  

Evcil hayvanların sütünde insülin ve pıhtılaşma faktörleri gibi tıbbi açıdan önemli proteinlerin 

üretilmesi (Shilpa, 2014) yada hayvanlardan ilaç ve hastalık tedavi edici olarak faydalanmak 

da hayvancılıkla ilgili biyoteknoloji uygulamaları arasında yer almaktadır. (Soysal, 2019). 

4. SONUÇ

Birçok alanda olduğu gibi bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında da biyoteknolojik 

gelişmelerin çok daha ilerleyeceği bir gerçektir. Tüm bu gelişmeleri hayata adapte etmeden 

önce insan ve hayvan sağlığı ile çevreye olan etkileri yönünden değerlendirilmelidir 
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(Yeşilbağ, 2004). Endüstriyel üretim ve hayvancılıkta kullanılan modern biyoteknolojinin 

ekonomik verimliliği üst seviyede tutarken, bilim ve teknoloji açısından geri kalmış ülkelerde 

dışa bağımlılığı artıracağı bildirilmektedir. Diğer taraftan, modern biyoteknolojinin, bilinç ve 

kontrol dışı uygulanması halinde, biyoçeşitlilik ve çevre korunması açısından bir takım riskler 

barındırdığı düşünülmektedir. Bu risklerden gözardı edilemeyecek olanı, barışçı olmayan 

amaçlar güden ekonomik ve askeri savaş aracı olarak kullanılabileceğidir (DPT, 2000). 
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ÖZET 
Antioksidanlar, gıdada yağın acılaşmasını ve renk değişimleri gibi oksidasyon tepkimeleri 

sonucunda oluşan bozulmaları önleyerek raf ömrünü uzatan maddeler, olarak 

tanımlanmaktadır. Antioksidanlar yağların oksidatif bozulmalarını diğer bir deyişle renk, 

koku, tat, görünüş ve besin değeri gibi önemli özelliklerinin kaybolmasını önleyerek 

besinlerin kalitesini korumaktadır. 

Antioksidanlar doğal ve yapay (sentetik) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Gıdalarda 

kullanılan doğal antioksidanlar; tokoferoller,  askorbik asit ve türevleri, folik asit, glukoz 

oksidaz, sülfitler, nordihidroguayaret asiti (NDGA), aminoasitler, peptidler, proteinler, 

biberiye vb. Gıdalarda kullanılan yapay antioksidanlar ise; eritorbik asit ve sodyum eritorbat, 

butillenmiş hidroksianisol (BHA), butillenmiş hidroksitoluen (BHT), tersiyer butilhidrokinon 

(TBHQ), galatlar (oktil galat, dodesil galat, propil galat) vb. 

Oksidasyon, genellikle yağ ve yağlı gıdaların tat, koku ve lezzetlerinde oksijen etkisiyle 

meydana gelen istenilmeyen değişiklikler olarak tanımlanabilir. Oksidasyon, doymamış yağ 

oranı fazla olan ürünlerde daha hızlı meydana gelmektedir. Gıdalarda bulunan karbonhidrat, 

yağ ve proteinlerin oksidatif bozulmasını önlemek için antioksidan kullanılmaktadır. Yağlarda 

meydana gelen bozulmalar dört gruba ayrılır: hidroliz, lezzet dönmesi, acılık, ransidite ve 

polimerizasyon. Gıdalarda yer alan karbonhidratların oksidasyonu, renk değişliğine ve lezzet 

kayıplarına (tat bozukluğuna) neden olmaktadır. Rengin bozulma olayı genellikle kahverengi, 

sarımsı kahverengi bazen de gri ve sarı rengin meydana gelmesi ile kendini göstermektedir. 

Renk değişiklikleri iki tip reaksiyon sonucunda oluşmaktadır. Bunlar; maillard reaksiyonu ve 

enzim reaksiyonu. Proteinlerin oksidasyonu gıda maddelerinde kötü koku ve istenilmeyen 

lezzet (tat) değişimlerine neden olmaktadır. Proteinler proteolitik enzimler yardımı ile 

parçalanabildikleri gibi ısıtma ve hidrolitik enzimler yardımıyla da denatüre olmaktadır. 

Proteinlerde bulunan pigmentlere heme pigment adı verilmektedir. Bu pigmentler hızlı bir 

şekilde okside olarak renk değiştirmektedirler. 

Yapay antioksidanların toksisiteleri nedeniyle gıda sanayinde kullanımları giderek 

azalmaktadır. Bu yüzden sentetik antioksidanlara alternatif olarak doğal antioksidanlara ilgi 

her geçen gün artmaktadır. Oksidasyona duyarlı olan yağ içerikli ürünlerin, tokoferol, 

karotenoidler, biberiye, askorbik asit gibi doğal antioksidan kullanımıyla hem ürünlerin raf 

ömrü arttırılmakta hem de duyusal kaliteleri geliştirilmektedir. Bu çalışmada hayvansal 

ürünlerin korunmasında kullanılan doğal antioksidanlar hakkında bilgi verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Doğal Antioksidanlar, Hayvansal Ürünlerde Oksidasyon, Antioksidan 

Kullanımı 
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ABSTRACT 

Antioxidants are defined as substances that prolong shelf life by preventing spoilage caused 

by oxidation reactions such as oil's biting and color changes in food. Antioxidants protect the 

quality of foods by preventing the oxidative deterioration of oils, in other words, the loss of 

important properties such as color, odor, taste, appearance and nutritional value.  

Antioxidants are divided into two groups, natural and artificial (synthetic). Natural 

antioxidants used in foods; tocopherols, ascorbic acid and its derivatives, folic acid, glucose 

oxidase, sulfides, nordihydroguaarate acid (NDGA), amino acids, peptides, proteins, 

rosemary, etc. Artificial antioxidants used in foods; erytorbic acid and sodium erytorbate, 

butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tertiary 

butylhydroquinone (TBHQ), gallates (octyl gallate, dodecyl gallate, propyl gallate) etc.  

Oxidation can often be defined as undesirable changes in the taste, smell and flavor of oil and 

fatty foods caused by oxygen. Oxidation occurs faster in products with high unsaturated fat 

content. Antioxidants are used to prevent oxidative degradation of carbohydrates, fats and 

proteins in foods. The oil spoilage is divided into four groups: hydrolysis, flavor reversal, 

bitterness, rancidity and polymerization. Oxidation of carbohydrates in foods causes color 

change and loss of taste (taste disturbance). Color changing or alteration usually means 

brown, yellowish brown, sometimes gray and yellow color. Color changes occur as a result of 

two types of reactions. These are the maillard reaction and the enzyme reaction. Oxidation of 

proteins causes bad smell and undesirable taste changes in foods. Proteins can be hydrolised 

with the help of proteolytic enzymes as well as heating and hydrolytic enzymes. Pigments in 

proteins are called heme pigments. These pigments color quickly change as oxidized. 

Due to the toxicities of artificial antioxidants, their use in the food industry is gradually 

decreasing. Therefore, interest in natural antioxidants is increasing day by day as an 

alternative to synthetic antioxidants. With the use of natural antioxidants such as tocopherol, 

carotenoids, rosemary, ascorbic acid, oil-containing products that are sensitive to oxidation, 

the shelf life of the products is increased and their sensory qualities are improved. 

In this study, information is given about the natural antioxidants used in the protection of 

animal products. 

Keywords: Natural Antioxidants, Oxidation in Animal Products, Antioxidant Usage 

1. GİRİŞ

Dünya nüfusunun hızlı artışı, insanların hayat standartlarını yükseltme eğilimleri ve hızlı 

sanayileşme, hazır gıda maddelerine olan talebi artırmış ve bunun sonucunda da gıda 

maddelerinin üretimi bir sanayi kolu haline gelmiştir. Böylece, işlenmiş gıda maddeleri son 

derece çeşitlenmiş ve üretimde kullanılan gıda katkı maddelerinin sayıları  da büyük bir hızla 

artmıştır. Bu artışta, üretim tekniklerinin gelişmesi, tüketici beğenisinin çeşitlilik kazanması, 

kayıpların azaltılması, dağıtım kolaylığı ve değişik formüllü yeni gıdaların üretimi gibi birçok 

faktör etkili olmuştur. 

Birçok gıdada, ürünü oluşturan bileşenler ile havanın oksijeni arasında kendiliğinden ortaya 

çıkan ve "otoksidasyon" adı verilen reaksiyonlar oluşmaktadır.  Her zaman, az ya da çok 

hissedilebilir kalite düşmelerine neden olan bu tür tepkimeler gıda endüstrisi açısından 

istenmeyen olaylardır. Kalite düşmesi renk, koku ve tatda meydana gelen değişmeler ile bazı 

besin ögelerindeki parçalanmalar ve hatta toksik bileşik oluşması biçiminde ortaya 

çıkmaktadır. Yağlı gıdalardaki otoksidasyon olayı, hem beslenme fizyolojisi açısından hem de 
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teknolojik ve ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. Otoksidasyonun fiziksel ve 

teknolojik yöntemlerle önlenemediği durumlarda antioksidanlar kullanılmaktadır (Saldamlı 

1989, 1998, Tayfur 2014).  

Uluslararası Gıda Kodeks Komisyonu’nun (CAC) tanımına göre antioksidanlar “gıdada yağın 

acılaşmasını ve renk değişimleri gibi oksidasyon tepkimeleri sonucunda oluşan bozulmaları 

önleyerek raf ömrünü uzatan maddeler” olarak tanımlanmaktadır. Antioksidanlar yağların 

oksidatif bozulmalarını diğer bir deyişle renk, koku, tat, görünüş ve besin değeri gibi önemli 

özelliklerinin kaybolmasını önleyerek besinlerin kalitesini korumaktadır (Altuğ 2006). 

Serbest radikaller hücre yapısını bozmaktadır. Serbest radikallerin oluşumu, yağlı diyetler, 

sağlıksız beslenme, sigara, ilaç tedavileri, alkol tüketimi, radyasyon, X-rays, UV ışınları ve 

çevre kirliliği gibi ekzojen nedenlerle başlamakta ve artmaktadır. Serbest radikaller kalp 

damar hastalıkları, kanser, diyabet ve diğer pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. İnsan 

vücudunda bunu engelleyebilecek antioksidan savunma sistemi mevcut olsa da karşılaşılan 

çevresel etmenler bu savunma direncini düşürmekte ve çoğu kez yetersiz bırakmaktadır. 

Zayıflayan antioksidan savunma sistemlerimizi doğal ve dengeli beslenerek 

güçlendirilebilmektedir. (Yeşil ve Çelik 2017). 

2. ANTİOKSİDANLAR

Antioksidanlar, gıdalarda oksidatif bozulmayı önleyen veya geciktiren bileşikler olarak 

tanımlanabilir. Bu bileşikler oksidatif ve otoksidatif işlemlerin başlangıcında etki göstererek 

oksidasyonu ve buna bağlı olarak oluşan istenmeyen reaksiyon ürünlerinin (kötü koku ve 

lezzet) oluşumunu engelleyebilmektedir. Geniş bir ifadeyle, antioksidanlar oksijen ile 

reaksiyona girerek, gıdalar içindeki olumsuz etkilerini engelleyen maddelerdir. Pek çok gıda 

maddesinin bozulmasının önemli bir kaynağının oksijen olduğu bilinmektedir. İstenmeyen 

lezzet ve koku oluşumlarına neden olan oksidatif acılaşma reaksiyonu nem, ısı, ışık, metaller, 

metal içeren bileşikler ve enzimler ile katalizlenebilmektedir/hızlandırılabilmektedir. 

Antioksidanlar, gıdalara oksidasyonun başlangıcından önce ilave edildiklerinde reaksiyonu 

önleyebilmekte, durdurabilmekte veya azaltabilmektedirler (Saldamlı 1989, 1998, Tayfur vd 

2014). 

Oksidasyonla bozulma sonucu meydana gelen çok spesifik bazı etkiler şöyle sıralanabilir 

(Çakmakcı ve Çelik 2000); 

 Katı ve sıvı yağlar ile yağ içeren gıdalarda acımsı tat ve aroma oluşumu

 Pigmentlerde renk açılması

 Toksik oksidasyon ürünleri oluşumu

 Üründe lezzet (tat), koku kaybı ve bozuklukları

 Tekstürde değişmeler

 Vitaminler (A, D ve E) ve esansiyel yağ asitlerinin (özellikle linoleik asit)

tahribatından dolayı gıdanın besleyicilik değerinin azalması.

Bu faktörler ortadan kalktığı takdirde, oksidasyon da ortadan kalkmaktadır. Ancak pratikte bu 

mümkün olamamaktadır. Bu nedenle otoksidasyonu, dışardan herhangi bir madde katmadan 

önlemek çok zordur. Otoksidasyonun fiziksel ve teknolojik yöntemlerle önlenemediği 

durumlarda antioksidanlar ve sinerjistler katkı maddesi olarak kullanılmaktadır (Dziezak 

1986, Saldamlı 1989, 1998). 

Yağlarda ve yağ içeren gıdalarda kullanılan antioksidanlarda bulunması gereken özellikler 

aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 Gıdalarda, kullanıldıkları dozlarda toksik etkileri bulunmamalıdır (insan sağlığı için

zararsız olmalı)

 Düşük konsantrasyonlarda etkili olabilmelidir

 Kolaylıkla temin edilebilmelidir

 Kızartma gibi ısıl işlemlerde etkisini kaybetmemelidir
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 Gıdalarda istenilmeyen renk ve lezzet değişimlerine neden olmamalıdır (gıdanın

doğal koku, görünüş ve tadını bozmamalı)

 Maliyeti düşük olmalıdır

Bununla birlikte antioksidanların bozulmaya başlayan veya bozulmuş bir yağın lezzetini 

geliştiremeyecekleri ve hidroliz veya mikrobiyal yollarla oluşabilecek bozulmayı 

engelleyemedikleri de ifade edilmektedir. Ancak butillenmiş hidroksianisol (BHA) gibi bazı 

fenolik antioksidanların antimikrobiyal etkilerinin bulunduğu ve küflere karşı etkili oldukları 

belirtilmektedir. Spesifik bir uygulama için en uygun antioksidanın seçiminde; 

 Antioksidan katılacak gıdanın tipi (hayvansal veya bitkisel yağlar)

 Antioksidanın katıldığı yağın kullanıldığı gıdada etkisini gösterebilmesi

 Antioksidanın çözünürlüğü veya dağılımı

 Renk bozma eğilimi

 Gıdanın pH’sı

 Gıdaya uygulanacak işlemin tipi (kızartma, fırında pişirme)

 Lezzetinin nötral olması

gibi faktörler göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Altuğ 2006). 

2.1. ANTİOKSİDANLARIN SINIFLANDIRILMASI 

20. yüzyılın ortalarında, gıdaların ömrünü uzatmak için çalışan bilim insanları, antioksidanları

besinlere eklediklerinde doymamış yağların parçalanması sonucu ortaya çıkan kötü koku ve 

tadın yani bozulmanın olmadığını görmüşlerdir. Bu gelişmeler olurken devam eden 

araştırmaların sonucunda, insanların antioksidanları eski çağlardan beri kullandıkları 

anlaşılmıştır. Yapay (sentetik) antioksidanların endüstriyel alanda kullanılmaları ise daha 

yakın zamana rastlamaktadır. Bu antioksidanlar gıdalardaki otoksidatif yağ bozulmalarını 

yavaşlatma ve böylece yağları, karotenoidleri, A ve E vitaminleri ile diğer besin öğelerini 

hava oksijeninin bozucu etkisine karşı korumaktadırlar. Yağlı gıda maddelerini muhafaza 

etmek için kullanılan yapay antioksidan 1947 yılında ABD’de kullanılmıştır. Bu amaçla 

kullanılan ilk antioksidan butillenmiş hidroksianisol (BHA) olup oldukça başarılı olmuştur 

(Dziezak 1986, Tayfur 2014). 

Direk olarak gıda maddesine ilave edilen antioksidanların belirli limitler içinde kullanılma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık açısından sakınca yaratmayacağı saptanılan 

antioksidanlara ilişkin sınırlamalar ülkelerin ilgili mevzuatında yer almaktadır. Şekil 2.1.’de 

antioksidanların sınıflandırılması gösterilmiştir. 

2.1.1. GIDALARDA KULLANILAN DOĞAL ANTİOKSİDANLAR 

2.1.1.1. TOKOFEROLLER 

Tokoferoller, bitkilerde sıkça rastlanan ancak hayvansal dokularda oldukça az bulunan 

antioksidan türevleridir. Tokoferoller, doğal antioksidanlar arasında en geniş kullanım alanına 

sahip antioksidanlardır (Smith vd 2011). 

Tokoferollerde genel olarak kabul edilen antioksidatif etki sıralaması 

δ>γ>β>α/(delta>gama>beta>alfa) şeklinde olmakta iken vitamin E aktivitesi artmaktadır. 

Yani antioksidan etkiler ile E vitamini etkileri ters orantılıdır. Ancak başta sıcaklık olmak 

üzere bazı faktörlerden dolayı tokoferol türevlerinin antioksidan aktiviteleri etkilenmekte ve 

birbirleriyle karşılaştırıldığında verimlilikleri değişebilmektedir. Saf hallerinde ise berrak, 

viskoz, sarımsı, hemen hemen hiç kokusuz yağ formundadırlar (Smith vd 2011). 
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Şekil 2.1. Antioksidanların sınıflandırılması (Yavaşer 2011) 

2.1.1.2. ASKORBİK ASİT VE TÜREVLERİ 

Birçok gıda maddesinde yüksek oranda, yaygın ve doğal olarak bulunan antioksidan türü 

askorbik asittir. Askorbik asidin bu grubuna L ve D formları ve bunların palmitat, stearat ve 

miristatları ile D-izo askorbik asit türleri girmektedir. Erime noktası 190oC civarında olan 

askorbik asit, suda tamamen çözünürken, etanolde biraz, dietil eter çözeltisi içerisinde ise hiç 

çözünmemektedir. Tek başına gerçek bir antioksidan değildir, ancak diğer antioksidanlarla 

kullanıldığında onların etkisini arttırmaktadır. Askorbik asidin tuzları olan sodyum askorbat 

ve potasyum askorbat da çeşitli gıdalarda oksijen tutucu özellikleri nedeniyle oksidasyonu 

önlemek maksadıyla kullanılmaktadırlar. Askorbik asit, sodyum ve potasyum tuzları şeklinde 

gıdaya katılabildiği gibi askorbil palmitat ve askorbil stearat şeklinde yağ asidi esterleri 

halinde de kullanılabilmektedir. Askorbik asit, içeceklere kolaylıkla ilave edilebilmekte iken 

yağlarda kullanımı söz konusu olunca yağ asidi esterlerinin kullanılmaları gerekmektedir 

(Baines ve Seal 2012, Borenstein 1972, Tayar ve Çıbık 2013). 

2.1.1.3. FOLİK ASİT 

Folik asit (vitamin B9 ya da vitamin M) suda çözünebilen bir vitamin B grubu üyesidir. Folik 

asit, DNA sentezi ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Kadın ve erkeklerde 

normal fertilite için önemlidir. Ayrıca, gebelik ve çocukluk gibi büyüme periyotlarında ve 

hücre bölünmesi sırasında rol almaktadır. Folik asit erkeklerde spermatogenezis için de 

gereklidir. Folik asit ROS’u temizleyen çok güçlü bir antioksidandır (Gülay ve Karabulut 

2016). 

2.1.1.4. SELENYUM 

Selenyum, antioksidan ve bağışıklık düzenleyici fonksiyona sahip temel bir elementtir. 

Selenyum aminoasit sentezi için kullanılır. Selenyum GPx aktivitesini artırarak ROS 

oluşumunu baskılar (Buğdaycı ve Oğuz 2017). 

                                                                                                                                                                  289



2.1.1.4. GLUKOZ OKSİDAZ 

Glukoz oksidaz enzim niteliğinde bir madde olup, birçok organizmadan elde edilebilmektedir. 

Ticari olarak Aspergilus niger’den üretilmektedir (Dziezak 1986, Smith vd 2011, Tayar ve 

Çıbık 2013). 

Genel olarak bu enzimin pH’sı 2.5-7.0 arasında olup 0-50oCsıcaklığa kadar aktivitesini 

korumaktadır. Glukoz oksidaz yüksek maliyetlidir. Üreticilerin tatlılık özelliği bulunmayan 

gıdalara, glukoz oksidazı eklemek istememeleri gibi nedenlerden dolayı çok yaygın bir 

şekilde kullanılmamaktadır (Dziezak 1986, Smith vd 2011). 

2.1.1.5. SÜLFİTLER 

Daha çok antimikrobiyal etkisi için kullanılan sülfitlerin, antioksidan etkisi de bulunmaktadır. 

Kükürt dioksit (SO2), sodyum sülfit (NA2SO3), sodyum ve potasyum bisülfit (NaHSO3, 

KHSO3) ve metabisülfit gibi kompleksleri gıdalara antioksidan olarak katılmaktadır ancak 

zayıf antioksidanlardır. Sülfitler enzimlerin katalizlediği reaksiyonların yanısıra enzimatik 

olmayan esmerleşme reaksiyonlarını da kontrol edebilmektedir (Dziezak 1986, Lagana vd 

2017). 

2.1.1.6. NORDİHİDROGUAYARET ASİTİ (NDGA) 

NDGA, Larrea divaricata bitkisinden elde edilen doğal bir antioksidan olup ayrıca sentetik 

olarak da üretilebilmektedir. NDGA kristalimsi, beyaz veya grimsi bir maddedir. Fırın 

ürünleri, balık yağları ve uçucu yağlarda kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde kullanımına yasak 

getirilmiştir (Tayar ve Çıbık 2013). 

2.1.1.7. AMİNOASİTLER, PEPTİDLER, PROTEİNLER  

Aminoasitlerin antioksidan ve sinerjist etkileri bulunmaktadır. Triptofan ve çeşitli 

peptidlerlerden oluşan antioksidanlar salam, sucuk ve süt ürünleri için önerilmektedir. Bazı 

süt ürünlerinin depolanması sırasında süt yağının oksidasyona uğramasını engellemek için 

triptofan (% 0.20’lik) ve lisin önemli derecede antioksidatif etki meydana getirmektedir. 

Bunlar, ürünün duyusal özellikleri üzerinde de olumsuz etki göstermezler (Saldamlı 1989, 

1998, Venskutonis 2014). 

Bazı araştrımacılara göre aminoasitlerin antioksidan özellikleri prolin, lisin, sistein, triptofan 

sırasını izlemekte fakat bu aminoasitlerin hiçbiri yapay bir antioksidan olan BHA’nın yerini 

tutamamaktadır (Venskutonis 2014). 

2.1.1.8. BİBERİYE 
Birçok baharat ekstraktının değişik oranlarda antioksidatif etkileri bulunmaktadır. Bu 

baharatlar arasında en fazla aktiviteye sahip olanlar biberiye ve adaçayıdır. Yapılan bir  

çalışmada biberiye ekstraktlarının soya fasulyesi yağında peroksit oluşum hızını yavaşlattığı 

ve lezzet stabilitesini arttırdıkları belirtilmektedir. Karnozil, biberiyenin en aktif antioksidan 

bileşeni olarak tanımlanmıştır (Altuğ 2006, Arslan 2011). 

Biberiye, adaçayı, kekik, keklikotu/güveyotu ve nane içeren Labiatae familyasından bitkiler, 

lipit oksidasyonunu engellemede büyük bir etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca anason, kişniş, 

dereotu, zencefil ve mercanköşk baharatları da listeye eklenebilir (Tayar ve Çıbık 2013).  

2.1.2. GIDALARDA KULLANILAN SENTETİK (YAPAY) ANTİOKSİDANLAR 

Yağların oksidasyon mekanizmalarının anlaşılmasının ardından, oksidasyonu önlemek için 

antioksidan üretimi konusunda sayısız araştırmalar yapılmıştır ancak 1940’lı yıllardan beri 

yüzlerce antioksidan üretilmesine rağmen günümüzde bunların çok az bir kısmı 

kulanılmaktadır. 
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2.1.2.1. ERİTORBİK ASİT VE SODYUM ERİTORBAT 

Diğer adı izoaskorbik asit olan eritorbik asit (C6H8O6) ve tuzu olan sodyum eritorbat 

(C6H7O6Na.H2O)’ın antioksitatif etkileri oksijen bağlama yolu ile gerçekleşmektedir. 

Eritorbik asitin, asidik ortamlarda nötr ortamlara göre daha stabil olduğu ifade edilmektedir 

(Smith vd 2011, Tayar ve Çıbık 2013). 

2.1.2.2. BUTİLLENMİŞ HİDROKSİANİSOL (BHA) 

Ticari preparat olarak elde edilen BHA’nın iki izomerinin olduğu tespit edilmiştir. BHA 

beyaz, mumsu, katı bir yapıya sahiptir ve erime noktası yaklaşık 48-63oC‘dir. Hem hayvansal 

hem de bitkisel yağlarda çözünebilen fakat suda çözünemeyen bir antioksidandır. BHA, 

bitkisel yağlarda etkisi az olan bir antioksidan olmasına karşın, genellikle diğer antioksidanlar 

(gallatlar) ile kullanıldığında hem fenolik yapıda bulunan antioksidanlarla sinerjist etki 

oluşturur hem de yağın kullanıldığı ürünü koruyucu etkiye sahiptir (Çakmakçı ve Çelik2000, 

Smith vd 2011). BHA ve BHT’nin kanserojen olma ihitmali üzerine çalışmalar devam 

etmektedir (Tayfur 2014). 

2.1.2.3. BUTİLLENMİŞ HİDROKSİTOLUEN (BHT) 

Yağlarda iyi çözünebilen ancak suda çözünemeyen, beyaz renkli kristal yapıda bir maddedir. 

Kaynama sıcaklığı 69.7oC’dir. BHA gibi bitkisel yağlarda kullanıldığında düşük aktiviteye 

sahip olmasına karşın diğer antioksidanlar ile birlikte kullanıldığında yağın ilave edildiği 

gıdayı koruyucu etkiye sahiptir. BHT, BHA ile birlikte sinerjist etki göstermesine rağmen 

gallatlar ile sinerjist etki göstermemektedir (Çakmakçı ve Çelik2000, Smith vd 2011). 

2.1.2.4. TERSİYER BUTİLHİDROKİNON (TBHQ) 

TBHQ, yağlarda orta derecede çözünen suda ise az çözünebilen, beyaz ile sarımsı kahverengi 

arası renkte, kristal yapıda bir madde olup erime noktası 127oC’dir. Son yıllarda bitkisel 

yağlarda stabiliteyi artırmak için TBHQ’nun kullanımına birçok ülkede izin verilmiştir 

Ayrıca, BHT ve BHA’dan daha az uçucu olduğu, yüksek sıcaklığa dayanıklılığı olduğu 

belirtilmektedir. Birçok çalışmada bu antioksidanın diğer yapay antioksidanlara göre en iyi 

etkiyi gösterdiği ifade edilmektedir. Yapılan çalışmalarda TBHQ’nun oksidasyon reaksiyonu 

hızını büyük ölçüde yavaşlattığı kanıtlanmıştır (Dziezak 1986, Smith vd 2011). 

2.1.2.5. GALLATLAR 

Gallik asidin en çok kullanılan esterleri propil gallat, oktil gallat, dodesil gallat ve lauril 

gallattır. Gallatlar trihidroksi yapılarına bağlı olarak yüksek derecede antioksidan 

potansiyeline sahiptirler. Ancak gallatlar metal iyonları ile birlikte (özellikle demir (III) 

iyonları) koyu renk (mavi-siyah renk) kompleksi oluşturmaktadırlar. Bu durum yağda ve 

substratta istenmeyen renk değişikliklerine neden olmakta ve bu yüzden de söz konusu 

antioksidanın bitkisel yağlarda kullanımını çok düşük bir düzeye indirmektedir (Arslan 2011, 

Smith vd 2011). Çok yüksek sıcaklıklarda erimesi nedeniyle kızartmalarda vb. 

önerilmemektedir (Bilişli 2012). Oktil gallat (C15H22O5) ve dodesil gallat (C19H30O5) katı ve 

sıvı yağlarda daha iyi çözünürlüğe sahip iken, propil gallat (C10H12O5) ise suda çok az 

çözünür. Gallatlar içerisinde dodesil esterinin en dayanıklı, propil esterinin ise en dayanıksız 

ester olduğu belirtilmektedir. Beyaz kristaller şeklinde katı halde bulunan propil gallat, 

İngiltere’de hayvansal ve bitkisel yağlarda en çok tercih edilen antioksidandır (Altuğ 2006, 

Smith vd 2011). 
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Gallatlar ısıya oldukça az duyarlıdırlar. Erime noktaları olan 148oC’de dekompoze olurlar. 

Gallatların etkileri sinerjistlerin (lesitin veya sitrik asit) katılmasıyla yükseltilmektedir (Arslan 

2011, Smith vd 2011).  

Tablo 2.1. de FAO/WHO Birleşik Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Eksperler 

Komitesi’nin antioksidanların günlük alınabilir miktarları üzerindeki sınırlamaları 

gösterilmektedir. 

Tablo 2.1. Antioksidan ve sinerjistlerin günlük alınabilme miktarları. 

Antioksidan ve Sinerjistler Günlük Alınabilir Miktarlar 

mg/kg-vücut ağırlığı (ADI) 

Askorbik asit ve Na, K tuzları 0-15 

Askorbil palmitat ve stearat 0-1.25 

Butillenmişhidroksianisol (BHA) 0-0.5 

Sitrik asit, Ca, K ve Na tuzları 0-2.5 

Dodesil gallat, oktil gallat, propil gallat 0-0.2 

Guayak rezin 0-2.5 

İzoaskorbik asit ve Na tuzu 0-5 

İzopropil sitrat karışımı ve monoizopropil sitrat 0-14 

Tiyodipropiyonik asit ve esteri 0-3 

α-tokoferol ve konsantretokoferol karışımı 0-2 

Stearil sitrat 0-50 

Antioksidanların doğru ve etkili bir şekilde kullanımları için; gıdalardaki oksidasyon 

olaylarının mekanizmalarını ve antioksidanların bozulmayı engellemedeki fonksiyonlarının 

çok iyi anlaşılması gerekmektedir. 

2.2. GIDALARDAKİ OKSİDATİF BOZULMALAR 

Oksidasyon, genellikle yağ ve yağlı gıdaların tat, koku ve lezzetlerinde oksijen etkisiyle 

meydana gelen istenilmeyen değişikliklerdir. Oksidasyon, doymamış yağ oranı fazla olan 

ürünlerde daha hızlı meydana gelmektedir. Doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu sırasında 

meydana gelen ilk ürünler doymamış hidroperoksitlerdir. Yağların oksidasyonu sonucu 

oluşan ikinci parçalanma (hidroperoksitlerin ısı ya da metal katalizörlerin etkisiyle) 

ürünlerinin ise peroksitler, aldehitler, ketonlar, etilen oksitler, asitler ve alkoller olduğu ifade 

edilmektedir (Çakmakçı ve Gökalp 1992). 

Gıdalarda yer alan temel öğelerin (karbonhidrat, protein ve yağ) her birinde farklı belirtilerle 

oksidasyon kendini göstermektedir. 

2.2.1. YAĞLARDAKİ OKSİDATİF BOZULMA TİPLERİ 

Oksidasyon yağ ve yağ içeren gıdalarda tat ve koku kusurlarına yol açan önemli bir kimyasal 

tepkimedir. Oksidatif reaksiyonun aşırı olması durumunda toksik yan ürünler 

oluşabilmektedir. 

Yağlarda meydana gelen bozulmalar dört gruba ayrılır. 
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1. Hidroliz: Bu tür yağ bozulmalarında serbest yağ asitleri ve gliserol ortaya

çıkmaktadır. Kızartma sırasında köpürme, oluşan serbest yağ asitlerine bağlı olarak

gıda işleme ekipmanlarının aşınması ve serbest yağ asitleri ve gliserol oluşumu

sonucuna bağlı olarak gıda maddelerinde acı ve sabunumsu bir lezzet meydana

gelmesi hidroliz sonucu oluşan değişimlerdir.

2. Lezzet Dönmesi: Bazısebze, balık ve diğer yüksek derecede doymamış yağ içeren

gıdalarda tat ve koku bozulmasıdır. Meydana gelen tat ve kokubozulmasının yani

lezzet dönmesinin nedenilinoleik tipteki asitlerin oksidasyonu sonucu oluştuğu

tahmin edilmektedir.

3. Acılık (Ransidite) : Yağlarda acılaşma, doymamış yağ asitlerinin otoksidasyonu

sonucu oluşan uçucu bileşiklerin istenilmeyen değişimlerine ve kayıplarına neden

olmaları ile ortaya çıkmaktadır.

4. Polimerizasyon : Polimerizasyon, genellikle doymamış yağ asitlerinin iki karbon

atomu (C=C) arasındaki çapraz bağlanmayı ifade eder. Ancak, doymamış kısımda

bulunan iki yağ asidi zinciri arasına oksijen bağlanması ile de oluşabilir.

Antioksidanlar, acılık ve polimerizasyonu engellemede etkili olabilmekteyken, hidroliz ve 

lezzet dönmesine karşı etkili olamamaktadırlar. Ancak bunların engellenmesi, yüksek kalitede 

ingrediyentler ve işleme tekniklerinin kullanımı ile mümkün olabilmektedir (Altuğ 2006, 

Çakmakcı ve Çelik 2000). 

2.2.2. KARBONHİDRATLARDAKİ OKSİDATİF BOZULMA TİPLERİ 

Gıdalarda yer alan karbonhidratların oksidasyonu, renk değişliğine ve lezzet kayıplarına (tat 

bozukluğuna) neden olmaktadır. Rengin bozulma olayı genellikle kahverengi, sarımsı 

kahverengi bazen de gri ve sarı rengin meydana gelmesi ile kendini göstermektedir. Renk 

değişiklikleri iki tip reaksiyon sonucunda oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Maillard reaksiyonu: Bu reaksiyon genellikle karbonhidrat ve aminoasitler

arasında ve/veya çeşitli azotlu bileşikler ile organik asit zincirleri arasında

olmaktadır. Karbonhidrat içeriği fazla olan meyve ve sebzeler ile su ürünlerinde

görülen bir reaksiyondur. Meyve ve sebzelerde kabuk soyulması ile meydana gelen

renk bozulmaları genellikle Maillard reaksiyonlarından kaynaklanmaktadır.

2. Enzim reaksiyonu:  Söz konusu oksidasyon, gıdalarda yer alan enzimlerin

(peroksidaz, katalaz gibi) neden olduğu tepkimeyle oluşmaktadır. Bu tip

oksidasyonda meydana gelen kararma (esmerleşme) kötü koku ve istenilmeyen

lezzet (tat) değişimiyle birlikteoluşmaktadır. Antioksidanlar, enzimlerin yol açtığı

bu yan etkileri önlemede çoğunlukla yardımcı olamamaktadırlar. Meydana gelen

oksidasyonu önlemenin tek yolu sıcak teknikle (ısı uygulaması ile/ısıl işlem ile)

enzimleri inaktif hale getirmektir (Saldamlı 1989, 1998).

2.2.3. PROTEİNLERDEKİ VE PİGMENTLERDEKİ OKSİDATİF BOZULMA 

TİPLERİ 

Proteinlerin oksidasyonu gıda maddelerinde kötü koku ve istenilmeyen lezzet (tat) 

değişimlerine neden olmaktadır. Proteinler proteolitik enzimler yardımı ile parçalanabildikleri 

gibi ısıtma ve hidrolitik enzimler yardımıyla da denatüreolurlar. Proteinlerde bulunan 

pigmentlere “heme pigment” adı verilmektedir. Bu pigmentler hızlı bir şekilde okside olarak 

renk değiştirmektedirler. Bu aşamada pigmentlerin renk değişimini antioksidanlar da dahil 

olmak üzere hiçbir gıda katkı maddesi engelleyememektedir. Bu gibi durumlarda gıdalarda 

rengi kontrol etmek maksadıyla belirli gazlara geçirgen olan ambalaj maddeleri kullanılmaya 

özen gösterilerek sorun çözülmeye çalışılmalıdır (Altuğ 2006). Gıdalarda bulunan doğal 

pigmentlerin oksidasyonuna bağlı olarak da renk değişimleri meydana gelebilmektedir. 
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Karotenoidler ve benzeri doğal pigmentler serbest radikallerle reaksiyona girerek okside 

olmaktadırlar. Doğal pigmentlerin oksidasyonu antioksidan kullanımı ile önlenebilmektedir. 

Bütillendirilmiş hidroksianisol (BHA), Bütillendirilmiş hidroksitoluen (BHT) ve tokoferoller 

bu amaçla en çok kullanılan antioksidanlardır. Bu tip oksidasyon reaksiyonlarını engellemek, 

metallerin ve mikrobiyolojik katalizörlerin şelatlanması veya uzaklaştırılması ile mümkün 

olabilmektedir(Stuckey 1972). 

Genel olarak, herhangi bir nedenle meydana gelen oksidasyon bazı metal iyonları eşliğinde 

daha da hız kazandığından, sinerjistlerin katkı maddesi olarak zincirde yer alması zorunlu hale 

gelmiştir. Sinerjistler iki ya da daha çok maddenin birlikte etkileri ile elde edilen ve bu 

maddelerin tek tek etkilerinin toplamından daha fazla toplam etkiyi oluşturan maddelerdir. 

İmalat sırasında gıdaların temas ettiği metaller, oksidasyon yolu ile oluşan istenilmeyen tat ve 

koku bozukluklarını daha da belirgin hale getirmektedir. Genellikle demir, bakır ve benzeri 

metaller bu olaya neden olmaktadır. Burada katalitik bir rol oynayan metallere karşı önleyici 

olarak fosforik asit, sitrik asit, askorbik asit gibi maddeler ile paslanmaz çelikten yapılan 

malzemelerin kullanılması gıda sanayindeki sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır 

(Stuckey 1972). 

2.3. DOĞAL VE SENTETİK ANTİOKSİDANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Doğal antioksidanlar, genellikle tüketiciler tarafından tercih edilebilmekte ve sentetik 

antioksidanlara göre daha kolay yasal onay alabilmektedir. Bir maddenin bir gıdada 

bulunması, o maddenin tamamen toksik olmadığını garanti etmez. Sentetik antioksidanların 

kansere veya mutasyona yol açan etkileri test edilirken, birçok doğal gıda bileşenleri henüz 

test edilmemiştir (Augustyniak vd 2010, Valenzuela ve Nieto 1996). 

Tablo 2.2. Doğal ve sentetik antioksidanların avantaj ve dezavantajları (Augustyniak vd 2010, 

Valenzuela ve Nieto 1996). 

Sentetik Antioksidanlar Doğal Antioksidanlar 

Ucuz Pahalı 

Orta ila yüksek antioksidan aktivitesi Antioksidan aktivite aralığı geniş 

Artan güvenlik endişesi Zararsız maddelerdir 

Bazılarının kullanımı yasak Artan kullanım ve genişleyen uygulamalar 

Yaygın bir biçimde uygulanır Bazı ürünlerde kullanımı sınırlıdır 

Düşük su çözünürlüğü Geniş çözünürlük aralığı 

Azalan ilgi Artan ilgi 

Tüketiciler tarafından doğal antioksidanlar duygusal sebeplerden ötürü daha çok tercih 

edilmektedir. Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üreticiler için önemli olsa da, güvenilir 

olduğu anlaşılamayan katkı maddelerinin kullanılmadan önce test edilmesi zorunludur 

(Augustyniak vd 2010, Valenzuela ve Nieto 1996).  

Tablo 2.2.’de doğal ve sentetik antioksidanların avantaj ve dezavantajları gösterilmiştir. 

3.HAYVANSAL GIDALARDA DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN KULLANIMI

Antioksidanlar, yağların otooksidasyonunu engelleyen ya da yavaşlatan maddelerdir. 

Günümüzde endüstriyel işlemlerde gıdaların depolama stabilitelerini artırmak için çoğunlukla 

sentetik antioksidanlar kullanılmaktadır. Fakat sentetik antioksidanları toksisiteleri nedeniyle 
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kullanımları giderek azalmaktadır. Bu yüzden sentetik antioksidanlara alternatif olarak doğal 

antioksidanlara ilgi her geçen gün artmaktadır. Oksidasyona duyarlı olan yağ içerikli 

ürünlerin tokoferol, karotenoid, biberiye, askorbik asit gibi doğal antioksidan kullanımıyla 

hem ürünlerin raf ömrü arttırılmakta hem de duyusal kaliteleri geliştirilmektedir (Baladura ve 

Şimsek 2013). 

3.1. ET ÜRÜNLERİNDE LİPİD OKSİDASYONUNUN KONTROLÜ 

Günümüzde et tadı bozulması (meat flavour deterioration - MFD) olarak da bilinen 

bayatlamış tat (warmed over flavor - WOF) 1958'de Timms ve Watts tarafından 

adlandırılmıştır. Gıda bilimcileri ve et endüstrisi için de ilk araştırma konusu olmuştur. WOF, 

etlerde yağ oksidasyonu ile meydana gelen oksidatif tat ve koku değişikliğidir (Öztan 2005). 

WOF'u etkileyen birçok endojen ve eksojen faktör olduğu tespit edilmiştir. İlk araştırmalar, 

WOF’un etin trigliseridlerinin aksine etin fosfolipidleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir 

(Igene ve Pearson 1979). 

Yapılan araştırmalar, WOF’un gelişiminde endojen faktörlerin rolünü belirlemeye yönelik 

olmuştur. Bazı endojen faktörler (örn; dipeptitler, tokoferoller gibi aktif antioksidanlar), 

oksidasyonu kontrol etmeye yardımcı olurlar. Bazıları da aktif oksijen türlerini deaktive 

edebilen enzimlerdir (örn; süperoksit dismutaz, katalaz). Buna karşılık, prooksidanlarda (örn; 

serbest demir, askorbik asit, aktif oksijen türleri) hücrede bulunmaktadır. Dolayısıyla sistemin 

stabilitesi, bu faktörler arasındaki dengeye bağlı olmaktadır. Hayvan türleri ve etin elde 

edildiği bölgeye göre, oksidatif stabilitede farklılıklar olduğu belirtilmiştir. Örneğin, 

genellikle tür farklılıkları arasında sığır eti en stabil olanıdır, bunu domuz, tavuk, hindi ve 

balık eti izlemektedir. Kanatlı etlerinde ise but etinin oksidasyona göğüs etinden daha duyarlı 

olduğu tespit edilmiştir (Decker ve Xu 1998). 

Etlerin oksidatif stabilitesini etkileyen eksojen faktörler ise, işlenen maddenin miktarı, pişirme 

tekniği/zamanı, pişirme öncesi ve sonrası depolama süresi ve sıcaklığı, ambalajlama sistemi 

veya antioksidanların kullanımına göre değişiklik göstermektedir. Et işlendiğinde oksidatif 

stabilite değişmektedir. Küçük parçalara ayırma, kas dokusunu bozmakta ve hücre içeriğinin 

oksijen ile karışmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda küçük parçalara ayırma, 

prooksidanların membranlardaki fosfolipitlerin daha fazla doymamış yağ asitlerine 

ulaşmasına yol açar (Susan 2001). 

3.1.1. SIĞIR ETİ 

Rasyonlarına tokoferol ilave edilerek beslenen sığırlardan elde edilen etlerde tokoferol artışı 

meydana geldiği ve etin oksidasyona karşı daha dayanıklı olduğu bildirilmiştir. 

Araştırmacılar, sığırları 135 güne kadar günde 2000-3000 mg tokoferil asetatla beslemenin, 

meydana gelen etin tokoferol içeriğini arttırdığını göstermişlerdir. Galvin ve ark (2000) 

sığırları, daha uzun zaman daha çok miktarda tokoferol ile beslemenin, etteki tokoferol 

miktarında maksimum artış sağladığını belirtmiştir. 

Decker ve Xu (1998) ile Lynch ve ark (1999)’ın yaptığı çalışmalar, tokoferol takviyeli etin 

pişirildiğinde oksidasyona karşı dayanıklılığında belirgin bir artış olduğunu göstermiştir. 

O’Grady ve ark (2000) rasyona ilave edilen tokoferol ile ete işleme sırasında ilave edilen 

tokoferolü karşılaştırmışlar ve etin stabilitesini kontrol etmede beslenme yoluyla alınan 

tokoferolün daha etkili olduğunu bulmuştur. 

Galvin ve ark (2000) ayrıca, tokoferol takviyesinin lipid oksidasyonunu önemli derecede 

azaltmasına rağmen, kolestrolü oksitlenmeye karşı dengelemede kas tipleri arasında 

farklılıklar olduğunu bulmuştur. Rasyona tokoferol takviye edilerek elde edilen et, vakumlu 

pakete konulduğunda daha az renk değişikliği göstermektedir. Başka bir ifadeyle, 

metmyoglobin oluşumu daha az olmaktadır. Fakat O'Grady ve ark (2000) farklı oksijen 
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düzeylerinde depolanan etlerde, tokoferol takviyeli etin renk stabilitesi açısından herhangi bir 

farklılık göstermediğini bulmuşlardır. 

Lee ve ark (1998a, b) 30 gün süreyle 4 °C'de tutulan taze bir ette pH, et renk stabilitesi, 

glikojen ve oksidasyon miktarları üzerindeki etkileri bakımından karnozin ve fitik asiti 

karşılaştırmışlardır. Karnozin ve fitik asit ile işlenen ette, ilk yedi buçuk saatlik depolama 

süresince, fitik asitin en fazla etkiye sahip olduğunu ve et pH'sında ve glikojen içeriğinde 

daha hızlı bir azalma olduğunu belirlemişlerdir. Depolama esnasında, karnozin ve fitik asidin 

metmyoglobin üretimini inhibe ettiğini ortaya koymuşlardır; fitik asit, etin mor-kırmızı 

rengini muhafaza etmiş, karnozin ise, eti parlak kırmızı renkte tutmuştur. Bu bileşiklerin her 

ikisinin de geçiş metallerini şelatladığı ve serbest radikal üretimini önlediği, yani oksidayon 

oluşumunu engelledikleri bildirilmiştir. 

Lee ve ark (1997) karnozinin, soğutulmuş sığır eti köftelerinde lipid oksidasyonunu kontrol 

etmede, askorbik asitten daha etkili olduğunu göstermiştir. Askorbik asit miktarlarının (düşük 

ve yüksek), lipid peroksidasyonu üzerinde farklı etkilere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Düşük 

miktarının oksidasyonu hızlandırdığı, yüksek miktarının ise oksidasyonu hızlandırmadığı 

belirtilmiştir. Et, kayda değer miktarlarda askorbik asit içermez, bu nedenle ete katılmasının 

faydalı olabileceği açıklanmıştır. 

3.1.2. DOMUZ ETİ 

Domuzları tokoferol takviyeli beslemenin, domuz etlerinde lipid oksidasyonunu azalttığı ifade 

edilmişir. Domuzların beslenme içerikleri, etin stabilitesini daha kolay etkilemektedir. 

Araştırmacılar, tokoferol takviyeli beslemenin artmasının ette artmış tokoferollerle 

sonuçlandığını göstermiştir. Onibi ve ark (1998) tokoferol takviyesinin kaslarda, tokoferol 

miktarında, iki-üç misli artış olduğunu bildirmişlerdir. 

Kingston ve ark (1998) ekstra vitamin E ile beslenen domuzlardan elde edilen pişirilmiş-

soğutulmuş domuz etlerinde, et vitamin E miktarlarının, pişirme hızlarının, nihai sıcaklığın ve 

paketlemenin bireysel ve kombine etkilerini lipit oksidasyonu üzerine değerlendirmişlerdir. 

Bireysel etkiler, etteki tokoferol miktarının yüksek olması, etin oksidatif stabilitesini 

arttırdığını göstermiştir. Hem daha hızlı oranda pişirme (yüksek sıcaklıkta kısa sürede) ve 

hem de daha düşük nihai sıcaklıkta pişirme (düşük sıcaklıkta uzun sürede) oksidasyonu 

azaltmıştır. Ayrıca vakumlu paketleme de oksidasyonu azaltmıştır. 

3.1.3. KANATLI HAYVAN ETİ 

Kanatlı hayvanları, tokoferol ve karotenoid takviyesi ile beslemenin, kanatlı etinin oksidatif 

stabilitesini arttırdığı tespit edilmiştir. 

Renerre ve ark (1999) yüksek miktarlarda doymamış yağlar (don yağları, soya fasulyesi ve 

keten tohumu yağları) ile hindileri beslemenin, hem but hem de göğüs etindeki antioksidan 

enzimlerin (katalaz, süperoksit dismutaz ve glutatyon redüktaz) miktarlarını arttırdığını 

bildirmiştir. Ruiz ve ark (1999) broylerleri daha fazla doymamış yağlar ile beslemenin, ette 

daha az stabiliteye yol açtığını göstermişlerdir. Kümes hayvanlarının rasyonlarına karotenoid 

ilavesi popüler hale gelmiştir, çünkü karotenoidler, tüketiciye ulaşan son ürüne arzulanan bir 

görünüm vermektedir. Bu uygulamanın bazı stabilite sonuçları olduğu Ruiz ve ark (1999) 

tarafından yapılan bir çalışmada kanıtlanmıştır. Broyler rasyonlarına tek başına β-karoten 

ilavesinin ette prooksidan aktivite oluşumuyla sonuçlandığını bildirmişlerdir. Tavukların, 

karışık tokoferol ve kantaksantin ile desteklenmiş rasyonlar ile beslendiği bir araştırmada, 

hem tokoferol hem de kantaksantin katkılı pişmiş etlerinin, soğuk depolamada daha dayanıklı 

hale geldiği ifade edilmiştir. Ruiz ve ark (1999) en dayanıklı etin, bu iki bileşiğin 

kombinasyonu ile beslenen tavuklardan elde edildiği kanaatine varmışlardır. 

Ahn ve ark (1997), hindileri E vitamini takviyesi ile beslediğinde, but veya göğüs etinden 

yapılmış köftelerde, oksidatif stabilitenin azaldığını belirtmişlerdir. Köfteler 4 °C'de 14 güne 
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kadar vakumlu pakette veya açık havada saklanmıştır ve her durumda tokoferol takviyeli et 

daha kararlı bulunmuştur. Aynı zamanda, soğuk depolama öncesi köfteler 0 veya 2.5 kGy 

(sterilizasyon amacıyla gama ışınlaması) ışına maruz bırakıldığında tokoferolün oksidasyonu 

azalttığını ortaya konulmuştur. Ayrıca daha uzun raf ömrü için en iyi kombinasyonun, 

tokoferol takviyesi ve vakumlu paketleme olduğunu da bildirmişlerdir. 

α-tokoferil asetat ile beslenen tavuklardan elde edilen tuzlanmış tavuk but etinde lipit 

stabilitesi ve kolesterol oksidasyonu izlenmiştir. Daha sonra tavuk but eti, karnozin ile 

işlenerek köftelere dönüştürülmüştür. Köfteler, flüoresan ışığı altında çiğ veya pişmiş olarak 

tutulmuş sonra da buzdolabında muhafaza etmiştir. Rasyona tokoferol dahil etmek veya ete 

karnozin ilave etmek hem lipidlerin hem de kolestrolün oksidasyonunu azaltmıştır. Bu 

kombinasyonun en üst seviyede koruma gösterdiği ifade edilmiştir. (O’Neill ve ark 1998, 

1999). 

Soğan veya kuersetin (soğanda bulunan bir bileşiktir) ile işlemden geçirilen tavuk but etinde, 

lipid oksidasyonu büyük bir oranda düşmüştür. Duyusal analizler, soğanın daha yüksek 

miktarlarının elverişli olduğunu, daha az miktarlarının ise istenen sonucu vermediğini 

göstermiştir (Karastogiannidou1999). 

3.1.4. BALIK ETİ 

Balık beslemelerine tokoferol, karotenoid ve biberiye ekstraktı ilave edildiğinde etlerin, 

oksidasyona karşı daha dayanıklı olduğu bildirilmiştir. 

Balık etleri, doymamış yağ miktarının fazla olması nedeniyle oksidasyona en duyarlı etlerdir. 

Kantaksantinler, somon ve gökkuşağı alabalığı gibi kırmızı balık etinde doğal olarak bulunan 

karotenoidlerdir. Sant'Ana ve Mancini-Filho (2000) tatlı su balığı üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada, 100 ppm a-tokoferil asetat, 100 ppm bütillenmiş hidroksitoluen (BHT) ve 1.4 

g/kg biberiye ekstraktının herbirini farklı balıkların beslemesine ilave etmişler ve balık 

etlerindeki lipid stabilitesi biberiye > tokoferol > BHT >kontrol sırasına göre olduğunu 

bulmuşlardır. Etin ışınla muhafaza edildiğinde (kGy), etkinliğin BHT> tokoferol = biberiye> 

kontrol sırasına göre değiştiğini ifade etmişlerdir. 

Yeşil çayın antioksidan etkinliği uskumru etinde test edilmiştir. Yeşil çayın iyi bir antioksidan 

olduğu ve bu özelliğinin de içinde bulunan kateşin denilen maddelerden ileri geldiği tespit 

edilmiştir. Yeşil çayın sağlıkla ilgili yararının yanısıra antioksidan özelliğinin olduğu 

bildirilmiştir (He ve Shahidi 1997). 

İstavrit ve Berlam balığı etlerinde yapılan bir çalışmada Vareltzis ve ark (1997), fileto ve 

parçalanmış (kıyılmış) balık etlerine biberiye ekstraktı uygulamıştır. Yapılan uygulamanın 

lipid oksidasyonunu azalttığını tespit etmişlerdir. 

3.2. SÜT ÜRÜNLERİNDE LİPİD OKSİDASYONUN KONTROLÜ 

3.2.1. SÜT 

Süt sığırlarının rasyonlarına tokoferol, karotenoid, yulaf ve protein (sistein, triptofan ve 

lizinin) ilave edilmesi durumunda, sütün oksidatif stabilitesini artırdığı ifade edilmiştir. Sütün 

bileşiminde yer alan sodyum, potasyum, magnezyum, cinko, kalsiyum gibi mineraller 

antioksidan aktiviteyi destekleyen rollere sahiptirler (Aslan 2018) 

Günümüzde, süt ürünlerinde sentetik antioksidanların kullanılmasına izin verilmemektedir 

dolayısı ile bu ürünlerin stabilitesi sütte var olan bileşenlere bağlıdır. Süt, antioksidanlar gibi 

davrandığı bilinen β-karoten ve tokoferol içermektedir. Birçok çalışma ile süt lipidlerindeki 

stabilitenin artışında beslemenin etkisi araştırılmıştır. Focant ve ark (1998), tokoferol takviyeli 

besleme ile sütteki tokoferol miktarını ve süt yağı stabilitesini önemli ölçüde artırabildiklerini 

bulmuşlardır. Fearon ve ark (1998), süt sığırını, yulaf ile beslemişler ve yulaf takviyesinin 

sütün oksidatif stabilitesini arttırdığını bulmuşlardır. Yulafların, birçok antioksidan fenolik 

bileşik içerdiği gösterilmiştir. 
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Süt proteinlerinin ısı denatürasyonuna (ısı pıhtılaşma zamanı-HCT) olan stabilitesi, sütte 

bulunan çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Birincil faktör pH'dır ve 140 °C'ye ısıtılan tipik 

sütün pH'sı 6.4'den 6.7'ye yükseldiğinde HCT artmakta, ardından keskin bir düşüş olmaktadır. 

pH 6.9'da en düşük seviyededir. 6.9'dan sonra HCT'de kademeli bir artış olduğu tespit 

edilmiştir. (Fox ve McSweeney 1998). O'Connell ve Fox (1999a,1999b), polifenolik 

bileşiklerin, süt proteininin ısı stabilitesi üzerindeki etkisini değerlendirmişlerdir. Klorojenik 

asit, guaiacol, timol, vanilin, BHT, PG ve 2,5-dimethoxycinnamic asit ve 3,4-

dimethoxycinnamic asitin sütün ısı stabilitesini etkilemediğini, fakat kinik asitin azalttığını 

bulmuşlardır. Kafeik asitin ise süt proteininin ısı stabilitesini arttırdığını bildirmişlerdir. 

3.2.2. TEREYAĞI 

Tereyağına biberiye ekstraktının, kekik ve kimyondaki esansiyel yağların ilave edilmesinin, 

oksidasyona karşı tereyağının stabilitesini artırdığı bilinmektedir. Doğal antioksidanların 

tereyağında, lipid oksidasyonunu önleme potansiyelinin araştırıldığı bir çalışmada, biberiye 

ekstraktının, oksidasyona karşı tereyağının stabilitesini arttırdığı ve etkinliğinin 

konsantrasyona bağlı olduğu bildirilmiştir (Zegarska ve ark 1996). Kekik ve kimyondaki 

esansiyel yağların, oda sıcaklığında depolanan tereyağlarındaki oksidasyonu önleyebilecekleri 

ve lipid oksidasyonunu engellemede BHT'den daha etkili oldukları tespit edilmiş ve koruyucu 

etkilerinin, yağlarda bulunan fenollerden kaynaklandığı ifade edilmiştir (Farag ve ark 1990). 

3.3. YUMURTA  

Yumurta tavukları rasyonuna tokoferol, biberiye veya kekik ilavesi ile yumurtaların 

oksidasyona karşı daha stabil hale geldiği ifade edilmiştir. Yumurta, süt gibi doğal olarak 

birçok antioksidan bileşiği ihtiva etmektedir. Yumurtalar, antioksidan aktiviteye sahip olduğu 

bildirilen iki protein, fosvitin ve konalbümin içermektedir. Yumurta sarısı proteini olan 

fosvitinin, Fe2+ ve Cu2+ katalizli oksidasyonu engellediği bildirilmiştir. Yumurta sarısı, 8 

karbondan 20 karbona kadar değişen geniş bir yağ asidi yelpazesine sahiptir. Bunlar, palmitik 

(% 7) ve stearik (% 3) ağırlıklı doymuş, oleik (% 13) ağırlıklı tekli doymamış, ve linoleik (% 

3.8) ağırlıklı olarak çoklu doymamış yağ asididir. Yumurta sarısı, antioksidan aktiviteye sahip 

olan nispeten yüksek miktarlarda lesitin, lutein, zeaksantin, kriptoksantinler, ksantofiller ve α-

tokoferol içermektedir. (Susan 2001). 

Tavuk rasyonlarına antioksidan özelliği yüksek bitki olan biberiye ilave edilmesi sonucunda, 

yumurtalarda, karnozik asit miktarında artış olduğu tespit edilmiştir (Krause ve Ternes 2000). 

Botsoglou ve ark (1997), yumurta tavukları rasyonlarına kekik veya timol (kekikten elde 

edilen yağ) ilave edilmesi ile oksidasyona karşı daha dayanıklı yumurtalar üretildiğini 

göstermiştir. 

4. SONUÇ

Doğal antioksidanlar, gıdaların güvenliği ve kabul edilebilirliği üzerinde büyük bir etkiye 

sahiptir. Bu antioksidanlar, sadece yiyecekleri oksidasyona karşı dengeli tutmakla kalmazlar, 

aynı zamanda mikrobiyal gelişimi kontrol etmede de etkili olabilmektedirler. Besleme 

takviyesi ile hayvansal ürünlerde, antioksidanların doğal seviyelerini arttırarak, daha fazla 

tüketicinin, daha çok kabul edebilirliğine dayalı bir ürün oluşturulmaktadır. Süt ürünleri ve 

yumurtalar için sayıca az olmasına rağmen, et ürünlerde antioksidanların doğal miktarlarını 

arttırmanın doğruluğunu kanıtlayan birçok çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, işlem 

sırasında antioksidan ilavesinin, doğal antioksidanların aktivitesini geliştirme potansiyeline 

sahip olması nedeniyle çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Ayrıca, hayvansal gıdalarda doğal 

antioksidanların kullanımı ile ilgili çalışmaların artırılması yerinde olacaktır. 
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ÖZET 

İnek sütü yaklaşık yetmiş kadar enzim içermektedir ve süt teknolojisinde birçok önemli rolleri 

vardır. Süt teknolojisinde enzimler süt ve çeşitli süt mamullerinin üretimi sırasında, depolama 

ve olgunlaşma süresinde, kısaca üretimden son olarak tüketiciye ulaşıncaya kadar geniş bir 

yelpazede önemli bir kullanıma sahiptir. 

Sütte bulunan enzimlerin iki kaynağı bulunmaktadır. Birincisi sütün doğal enzimleri olup 

meme dokusu hücrelerinden, kan plazmasından ve kan lökositlerinden süte geçmektedir. 

İkincisi ise mikrobiyal kaynaklı enzimler olup süt içerisinde mikroorganizmalar tarafından 

sentezlenmektedir. Her iki grupta yer alan enzimler süt ve ürünlerinde meydana gelen 

biyokimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak rol almakta, sonuç olarak sütün yapısında, tat ve 

aromasında olumlu veya olumsuz bazı değişiklere neden olmaktadır. Enzimlerin süt ve 

ürünlerinde teknolojik olarak sağladığı yararlar ve kullanım alanları şöyle özetlenebilir: (i) 

Süte koruyucu amaçla katılan maddelerin ve peroksit varlığının belirlenmesinde, (ii) 

Pastörizasyon kontrolünde ve ısıl işlemin derecesinin tespitinde, (iii) Meme hastalıkları başta 

olmak üzere patolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların tespit edilmesinde, (iv) Koyulaştırılmış 

süt, dondurma ve bazı peynir çeşitlerinde görülen kristalleşme kusurlarının engellenmesi 

amacıyla, (v) Süt ve süt ürünlerinin tat ve aroma özelliklerinin iyileştirilmesinde, (vi) Krema 

ve ham peynirin olgunlaştırılması aşamasında ve (vii) Peynir üretiminde sütün 

pıhtılaştırılmasında, kullanılmaktadır. 

Süt endüstrisinde enzim teknolojisi iki temel alana ayrılabilmektedir: (i) Sütteki endojen 

enzimler ve onların süt ürünlerine etkisi, (ii) Süt ürünleri üretiminde ekzojen enzimlerin 

kullanımı, şeklinde ifade edilmektedir. 

İnek sütü başlıca su, protein, yağ, laktoz, tuzlar ve mikroorganizmalardan oluşmaktadır. 

Mikroorganizmalar, süt ve süt ürünlerinde olumlu veya olumsuz etkilere neden olabilen 

potansiyel bir enzimatik kaynaktır. Çiğ süt içinde sayısız endojen enzim mevcuttur. Birçok 

endojen enzim, uygun olmayan çevresel koşullar veya uygun substratların olmaması 

nedeniyle sütte aktif değildir ve bu nedenle de süt içinde büyük bir problem 

oluşturmamaktadır. Birçok endojen süt enzimi ve mikrobiyel enzim kaynakları, 

standartlaştırılmış bir ürün oluşturmak için pastörizasyon ile yok edilmektedir. İnek sütünde 

bulunan endojen enzimler; lipazlar (lipoproteinlipaz, bakteriyel lipaz, fosfolipaz),  

proteinazlar (plazmin veya süt alkalin proteinaz, katepsin D), fosfataz (alkali 

fosfomonoesteraz, asit fosfomonoesteraz), laktoperoksidaz,  lizozim,  ksantin oksidaz,  γ-

glutamil transpeptidaz (transferaz) ve diğer enzimler. Süt endüstrisinde ticari uygulamalar için 

enzimlerin kullanımı genel olarak oldukça sınırlıyken, peynir üretiminde süt pıhtılaştırıcı 

enzimlerin ve lipazların kullanımı oldukça yaygındır. Sütte protein ve yağ başlıca süt 
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bileşenleri olup süt endüstrisinde çoğu uygulamada proteinazlar veya lipazlar 

kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada enzim modifiye peynir (EMC), analaog peynir, imitasyon peynir, kurutulmuş 

peynir, lipolize krema ve lipolize tereyağı gibi süt endüstrisinde enzim teknolojisi uygulaması 

ile elde edilmiş ürünlerin yapımı ve süt endüstrisinde enzim teknolojisi kullanımı ve 

uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Enzim, Mikrobiyal, Enzim Modifiye Peynir (EMC), Analog Peynir, 

Lipolize Tereyağı. 

ABSTRACT 

Cow milk contains about seventy enzymes and has many important roles in milk and dairy 

production technology. Enzymes have a wide range of uses during the production of milk and 

various dairy products, during storage and maturation period, from production to the 

consumer in dairy technology. There are two sources of enzymes in milk. The first is milk's 

natural enzymes, which pass from breast tissue cells, blood plasma and blood leukocytes into 

milk. The second one is microbial enzymes and it is synthesized by microorganisms in milk. 

Enzymes in both groups play a role as a catalyst in biochemical reactions occurring in milk 

and products, and as a result, cause some positive or negative changes in milk structure, taste 

and aroma. The technological benefits and uses of enzymes in milk and products can be 

summarized as follows: (i) Determining the presence of substances and peroxide added to 

milk for protective purposes, (ii) Pasteurization control and determination of the degree of 

heat treatment, (iii) Detection of pathological and physiological ailments, especially breast 

diseases, (iv) Condensed milk, ice cream and some cheese varieties. In order to prevent the 

crystallization defects seen, (v) Improving the taste and aroma properties of milk and dairy 

products, (vi) During the ripening of cream and raw cheese and (vii) Coagulating milk in 

cheese production. 

In the dairy industry, enzyme technology can be divided into two main areas: (i) endogenous 

enzymes in milk and their effect on dairy products, (ii) the use of exogenous enzymes in dairy 

production. 

Cow milk consists mainly of water, protein, fat, lactose, salts and microorganisms. 

Microorganisms are a potential enzymatic source that can cause positive or negative effects 

on milk and dairy products. Numerous endogenous enzymes are present in raw milk. Many 

endogenous enzymes are not active in milk due to unsuitable environmental conditions or lack 

of suitable substrates, and therefore do not pose a major problem in milk. Many endogenous 

milk enzymes and microbial enzyme sources are destroyed by pasteurization to form a 

standardized product. Endogenous enzymes in cow's milk; lipases (lipoprotein lipase, 

bacterial lipase, phospholipase), proteinases (plasmin or milk alkaline proteinase, cathepsin 

D), phosphatase (alkali phosphomonoesterase, acid phosphomonoesterase), lactoperoxidase, 

lysozyme, xanthine oxidase, γ-glutamyl transperase and other enzymes. While the use of 

enzymes for commercial applications in the dairy industry is generally quite limited, the use 

of milk coagulating enzymes and lipases in cheese production is quite common. In milk, 

protein and fat are the main milk components, and proteinases or lipases are used in most 

applications in the dairy industry. 

In this study, information is given about the production of products obtained with the 

application of enzyme technology in the milk industry such as enzyme modified cheese 

                                                                                                                                                                  303



(EMC), analaog cheese, imitation cheese, dried cheese, lipolized cream and lipolized butter, 

and the use and applications of enzyme technology in the dairy industry. 

Keywords: Enzyme, Microbial, Enzyme Modified Cheese (EMC), Analog Cheese, Lipolized 

Butter. 

1. GİRİŞ

İnek sütü yaklaşık 70 adet enzim içermektedir ve süt teknolojisinde önemli rolleri vardır. Süt 

teknolojisinde enzimler süt üretiminde, çeşitli süt mamullerinin imalatları sırasında, depolama 

ve olgunlaşma dönemlerinde, kısaca üretimden tüketime kadar geniş bir yelpazede önemli bir 

kullanıma sahiptirler (1). 

Enzimler ilk olarak; izole edildikleri yere, dokuya ve başlangıç maddesine göre yani herhangi 

bir esasa bağlı olmadan isimlendirilmiştir. Örn; pepsin, tripsin gibi. Bunlar halen bu şekilde 

kullanılmaktadır. Fakat daha sonra etki ettiği substratlara göre veya katalizlediği reaksiyona 

göre isimlendirilmiştir. Örn; Lipit hidralizasyonunda katalitik rol alan enzimlere “lipaz”, 

Proteinlerin polipeptidlere hidralizasyonunda katalitik rol alan enzimlere “proteinaz”, 

Polipeptidlerin aminoasitlere bölünmesinde görev alan enzimlere “peptidaz”, oksidasyona 

neden olanlara “oksidaz”, redüksiyona neden olanlara “redüktaz”, hidrolizasyona neden 

olanlara “hidrolaz” denilmiştir (73).  

Sütte bulunan enzimler iki ayrı kaynaktan ileri gelmektedirler; İlki sütün “doğal enzimleri”. 

Meme dokusu hücrelerinden, kan plazmasından ve kan lökositlerinden süte geçmektedir. 

İkincisi ise “mikrobiyel kaynaklı enzimler”. Süt içerisinde, mikroorganizmalar tarafından 

sentezlenmektedir. 

Her iki grupta yer alan enzimler süt ve ürünlerinde meydana gelen biyokimyasal 

reaksiyonlarda katalizör olarak rol almakta ve sütün yapısında, tat ve aromasında olumlu veya 

olumsuz bazı değişiklere neden olmaktadır. 

Enzimlerin süt ve ürünlerinde teknolojik olarak sağladığı yararlar ve kullanım alanları şöyle 

özetlenebilir;  

 Süte koruyucu amaçla katılan maddelerin ve peroksit varlığının belirlenmesinde,

 Pastörizasyon kontrolünde ve ısıl işlemin derecesinin tespitinde,

 Meme hastalıkları başta olmak üzere patolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların teşhisinde,

 Koyulaştırılmış süt, dondurma ve bazı peynirlerde görülen kristalleşme kusurlarının

önlenmesinde,

 Süt ve süt ürünlerinin tat-aroma niteliğinin geliştirilmesinde,

 Krema ve ham peynirin olgunlaştırılmasında,

 Peynir üretiminde sütün pıhtılaştırılmasında kullanılmaktadır.

Süt endüstrisinde enzim teknolojisi iki temel alana ayrılabilmektedir; 

 Sütteki endojen enzimler ve onların süt ürünlerine etkisi,

 Süt ürünlerinin üretiminde ekzojen enzimlerin kullanımı şeklinde ifade edilmektedir.

2.İNEK SÜTÜNÜN ENDOJEN ENZİMLERİ

İnek sütü başlıca su, protein, yağ, laktoz, tuzlar ve mikroorganizmalardan oluşmaktadır. 

Mikroorganizmalar, süt ve süt ürünlerinde olumlu veya olumsuz etkilere neden olabilen 

potansiyel bir enzimatik kaynaktır. Birçok mikroorganizma, pastörizasyon tarafından 

arındırılmaktadır ve bu nedenle de onların potansiyelleri esasen çiğ sütten üretilen ürünlerle 

sınırlı olmaktadır. Çiğ sütün mikroflorasının, % 70'inden fazlası Pseudomonas türlerinden 

oluşmaktadır. Bu türler, Gram negatif, laktoz içermeyen fermente psikotropik bakterilerdir. 

Yalnızca uzun süreli depolama veya kötü hijyenik işlemden sonra bakteriyel enzimler, 

pastörize sütün kalitesini etkilemektedir. Pastörize edilmiş soğukta depolanan sütün 

mikroflorası, pastörizasyon sonrası termodürik (ısıya karşı dayanıklı) olmayan psikotropik 
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bakterilerin yanı sıra, çiğ sütün içerdiği ve pastörizasyon sonrası kontaminasyondan gelen 

psikotropik termodürik bakterileri içermektedir (2).  

Çiğ süt içinde sayısız endojen enzim mevcuttur; bugüne kadar yaklaşık yetmiş tanesi rapor 

edilmiştir. Birçok endojen enzim, uygun olmayan çevresel koşullar veya uygun substratların 

olmaması nedeniyle sütte aktif değildir ve bu nedenle de süt içinde büyük bir problem 

oluşturmamaktadırlar. Birçok endojen süt enzimi ve mikrobiyel enzim kaynakları, 

standartlaştırılmış bir ürün oluşturmak için pastörizasyon ile yok edilmektedir (3). 

2.1. LİPAZ 

Lipaz enzimi, ester bağını hidrolizleyerek trigliseridleri parçalamaktadır. Trigliseridler, 

gliserin ve yağ asitlerine ayrışır (74). Enzim, süt ve süt ürünlerinde tad ve koku 

bozukluklarına yol açtığından süt teknolojisinde büyük önem taşımaktadır. Lipaz enzimi sütte 

çok düşük düzeylerde bulunmasına rağmen, yine de membranları parçalanmış yağ globüllerini 

hidrolize edebilmektedir. Enzimin yağ globüllerine etki edebilmesi için aktivasyonu 

sağlayacak gerekli tüm koşulların sağlanması gerekmektedir. Lipaz aktivasyonu aşağıdaki 

koşullarda sağlanabilmektedir: 

 Sütün köpürecek şekilde çalkalanması,

 Sütün dondurulup tekrar eritilmesi,

 Sütün homejenizasyonu,

 Homejenizasyon etkisi ile sütün pompalanması,

 Hızlı sıcaklık değişimleri. Örn, sütün 5oC’ye soğutulup tekrar 30oC’ye ısıtılması ve

tekrar 5oC’ye soğutulması gibi.

Çiğ sütün yapısındaki basit esterler, aktivasyon koşulları sağlanmasa da kolaylıkla 

parçalanmaktadır. Çünkü aktivasyon işlemleri, lipazı aktive etmekten çok yağ globüllerinin 

membranlarına zarar vermektedir.  

Lipaz enzimlerinin optimum pH’ları 8.5-9.1 arasındadır. Optimum çalışma sıcaklığı 37oC’dir. 

Sıcaklığa duyarlı olan lipaz enzimi, 0oC’de bile etkili olabilmektedir. Pastörize edilmiş sütte 

ransit tada rastlanılması, sütün mikrobiyel lipazla rekontamine olduğunu göstermektedir. 

Bakteri, maya ve küfler lipaz enzimi üretebilmektedirler. Penicillium, Aspergillus ve Mucor 

türleri küfler; Candida lipolytica ve Oospora lactis mayaları; Brevibacterium linens, 

Alcaligenes faecalis ve Pseudomonas türü bakterilerdir. Süt lipazları güneş ve UVışığına karşı 

duyarlıdırlar. Bu uygulama süresine bağlı olarak lipaz aktivitesini %40-80 oaranında 

düşürmektedir. Sütün bekletilmesiyle lipaz aktivitesi yarıya inmektedir. 

2.1.1. LİPOPROTEİN LİPAZ 

Sütte lipaz veya esteraz aktivitesinin kaynağı, esas olarak lipoprotein lipaz (LPL) olarak 

bilinen bir süt lipazıdır (EC 3.1.1.3). LPL, bozulma kabiliyeti açısından tehlike oluşturması 

için sütte yüksek konsantrasyonlarda bulunması yeterli olmaktadır (7). LPL, standart yüksek 

sıcaklık kısa süreli (HTST) pastörizasyona duyarlıdır; fakat tamamen inaktive olmadığı ve 

bazı süt ürünlerinde aktif olabileceği düşünülmektedir (8). Birçok LPL'nin pastörizasyon ile 

inaktive edildiği gerçeği, pastörizasyon işleminin hemen önce veya sonrasında sütün rutin 

homojenizasyonunun, MFGM'yi (süt yağı globül membranı ) bozduğu ve hidrolitik 

ransiditeye sebep olmadığı gerçeği ile gösterilmiştir. Sütteki LPL seviyeleri, değişime tabidir 

ve sütteki kan serumundaki seviyelere bağlıdır. Bu seviyelerin ineğin laktasyon evresi ile 

ilişkili olarak değiştiği düşünülmektedir (6). 

2.1.2. BAKTERİYEL LİPAZ 

Psikotropik bakteriler tarafından üretilen ekstraselüler lipazlar, süt ve süt ürünlerinde 

hidrolitik ransiditeye yol açma potansiyeline sahip olmaktadır çünkü, bunlar, tipik soğuk yığın 

depolama koşullarında baskın durumdadır. Psikotropik bakterilerin lipazları, ısı stabilitesinde 
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değişikliğe neden olurken, bazıları, pastörizasyondan sağ çıkabilmektedir ancak pastörize 

sütte lipolitik bozulma nadiren görülmektedir (4). 

2.1.3. FOSFOLİPAZ 

Fosfolipaz aktivitesi, süt LPL'de ve birçok bakteri içerisinde tespit edilmiştir. Fosfolipazlar, 

sütte potansiyel olarak çok önemlidir çünkü onlar, MFGM'nin fosfolipidlerini bozmaktadır ve 

böylece yağ, hidrolize duyarlı hale gelmektedir. Bu enzimler aynı zamanda ısıya oldukça 

dayanıklıdırlar ve pastörizasyon ile yok edilmemektedir (4).  

2.2. PROTEİNAZ 

Birkaç endojen sütü proteinazı, sığır sütününde tespit edilmiştir, ancak süt endüstrisinde 

sadece iki tanesi önem taşımaktadır. 

2.2.1. PLAZMİN VEYA SÜT ALKALİN PROTEİNAZ 

Plasmin (EC 3.4.21.7),  bir alkalin serin proteinazdır ve kan ve sütte aktive olan plazminojen 

olarak salgılanmaktadır. Kandaki rolü, kan pıhtılarını parçalamaktır. Sütte, plazminden dört 

kat daha fazla plazminojen bulunmaktadır. Sütteki plazmin ve plasminojen konsantrasyonu, 

ilerleyen laktasyon, mastitik enfeksiyon ve laktasyon sayısıyla birlikte artmaktadır (3). 

Plasmin, pH 7.5 ve 35° C'de optimum aktiviteye sahip olmaktadır ve yine de 5° C'de yaklaşık 

% 20 aktivite sergilemektedir. Geniş bir pH aralığında (pH 4 ila 9 arasında) aktiftir ve oldukça 

ısıya dayanıklıdır. HTST pastörizasyonundan sonra süt içerisindeki faaliyeti artmaktadır ve 

kısmen ultra yüksek sıcaklıkta (UHT) sterilizasyon sağlanmaktadır (3). 

Olgunlaşma sırasında proteoliz meydana geldiği için plasminin, peynir üretimi üzerinde 

olumlu veya olumsuz bir etkisi olabilmektedir ve aynı zamanda geç laktasyon sütlerinden 

yapılmış peynirdeki kötü pıhtı oluşumu ile bağlantılı olmaktadır (8). Plasmin ayrıca UHT 

sütlerinin depolanması sırasında istenilmeyen tatların ("yapışkan" ve "acı" tat) oluşması ile 

ilişkilidir ve plasmin raf ömrünü etkileyen önemli bir faktördür (10). Son çalışmalar peynire 

ürokinaz ilavesinin, peynirdeki plazminojenin plazminine aktive edilmesiyle peynir 

olgunlaşmasını hızlandıracağını göstermektedir (11). 

2.2.2. KATEPSİN D VEYA ASİT SÜT PROTEİNAZ 

Katepsin D (EC 3.4.23.5), kimozine benzer bir özgüllüğe/belirlilige sahip olan ancak çok 

zayıf süt pıhtılaştırma aktivitesine sahip olan bir lizozomal enzimdir. 70 ° C'de 10 dakika 

boyunca inaktive edildiğinde nispeten ısıya karşı dayanıksızdır ve peynirde proteolize neden 

olabilmektedir, ancak önemli derecede etkilememektedir (14). 

2.3. FOSFATAZ 

Süt, ikisi teknolojik önemi olan bir kaç fosfataz içermektedir. 

2.3.1. ALKALİ FOSFOMONOESTERAZ (FOSFATAZ) 

Alkali fosfataz (EC 3.1.3.1) tüm memelilerin sütlerinde bulunmaktadır, ancak mevcut 

seviyeleri önemli ölçüde değişebilmektedir. Bu enzim süt endüstrisi için teknolojik önem 

taşımaktadır. Alkali fosfataz, çiğ sütte her zaman kolayca ölçülebilir seviyelerde 

bulunmaktadır (15). Alkali fosfataz, 37 ° C'de pH 9-10.5 de geniş alkali pH aralığında 

optimum bir etkinliğe sahip olmaktadır. Enzim, özellikle magnezyum ve çinko iyonlarının 

mevcudiyetinde yeniden etkinleştirilebilmektedir ve bu, pratik anlamda bir önem 

taşımaktadır, çünkü pastörizasyon için düzenleyici testler, fosfataz aktivitesinin yokluğunu 

varsaymaktadır. Genellikle, yığın HTST sütü, fosfataz aktivitesinin yeniden aktifleştirilmesini 

göstermez, ancak UHT ile işlenmiş sütte sıklıkla görülmektedir. Bu problem genellikle UHT 
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işleminden sonra HTST pastörizasyonuyla giderilmektedir. Toplam alkalin fosfataz 

aktivitesinin süt veya süt ürünlerinde doğrudan bir önemi olmamaktadır (2). 

2.3.2. ASİT FOSFOMONOESTERAZ (FOSFATAZ) 

Asit fosfataz, (EC 3.1.3.2) sütte alkali fosfataz seviyesinin yaklaşık % 2'si oranında 

bulunmaktadır, ancak, tamamen inaktif hale getirmek için 88 ° C'de 30 dakika ısıtma gerektiği 

için oldukça ısıya dayanıklıdır. Enzim bir glikoproteindir ve alkali fosfatazınkinden (pH 5) 

daha düşük bir optimum pH'ya sahiptir. Asit fosfataz aromatik fosfomonoesterleri hidrolize 

etmektedir. Asit fosfataz, geniş substrat özgüllüğüne sahiptir ve süt, alkali fosfataz ile 

karşılaştırıldığında çok farklı bir substrat özgüllüğüne sahip olmaktadır. Süt ve süt ürünlerinde 

bulunan bu enzimin varlığı, kayda değer bir öneme sahip olabilmektedir. Sütteki teknolojik 

açıdan önemli özelliklerin çoğu, kazein misellerinin varlığına ve bunların bütünlüğünün 

muhafaza edilmesine bağlı olmaktadır (15). Genel olarak, asit fosfataz, süt ürünlerinin 

kalitesini etkileme potansiyeline sahip olmaktadır ancak onun etkisi tam olarak 

aydınlatılamamıştır (3). 

2.4. LAKTOPEROKSİDAZ 

Peroksidazlar (EC 1.11.1.7) sığır sütünde büyük miktarlarda bulunmaktadır ve antibakteriyel 

aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. Laktoperoksidaz, antibakteriyel ajanlar oluşturarak 

dondurma veya termal pastörizasyonun mümkün olmadığı durumlarda sütün soğuk pastörize 

edilmesi için kullanılmaktadır. Enterit (bağırsak iltihabı) vakasını azaltmak için buzağılar 

veya domuz yavruları için süt ikame yemine laktoperoksidaz eklenmektedir. Laktoperoksidaz, 

oksijen metabolizması yoluyla hidrojen peroksit (H2O2) biriktiren starter kültürleri inhibe 

etmektedir, ancak bazı Lactococcus türlerini uyardığı da belirtilmiştir (3,16). 

2.5. LİZOZİM 

Süt, bakteri hücre duvarını hidrolize ederek bazı bakterilerin parçalanmasına neden olan 

müramidaz (EC 3.2.1.17) olarak da bilinen endojen bir lizozim içerir. Lizozim, hücre lizisine 

neden olur. Lizozim, asit koşullarında ısıya oldukça dayanıklıdır, fakat pH 7 veya daha 

yüksek olduğunda ısı karşı dayanıksızdır. Lizozim, etkili bir şekilde antibakteriyel bir ajandır 

ve ayrıca peynir üretiminde eksojen olarak kullanılmaktadır. Endojen süt lizozim seviyesi çok 

düşük olduğunda, sütün raf ömrü üzerine önemli bir etkisi olmadığı düşünülmektedir (3). 

2.6. KSANTİN OKSİDAZ 

Ksantin oksidaz (EC 1.2.3.2), geniş bir özgüllükteki oksido redüktazdır. Enzim, yağ fazından 

sulu faza aktarıldığında, süt uygulama işlemleri, enzimi etkinleştirebilmektedir. Önemli süt 

proteinlerinin hepsi, konsantrasyonlarına bağlı olarak ksantin oksidazın ya aktivatörleri ya da 

inhibitörleri olarak görev yapabilmektedir. Optimum pH yaklaşık 8.5'dir. Sütte ksantin 

oksidazın varlığı, oksidatif ransidite ile ilişkilidir çünkü bir prooksidan oluşturmak için karalı 

oksijeni uyarabilmektedir (3). Ksantin oksidazın, bakteriostatik özelliklere sahip olduğu 

belirtilmiştir (17). 

2.7. γ -GLUTAMİL TRANSPEPTİDAZ (TRANSFERAZ) 

γ-Glutamil transpeptidaz (EC 2.3.2.2), γ-glutamil içeren peptidlerden glutamil kalıntılarının 

transferini katalize etmektedir. Memeli bezindeki aminoasitlerin taşınmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. γ-Glutamil peptidleri, bu enzimin aktivitesi vasıtasıyla meydana gelen 

peynirlerden izole edildiğinden, peynir yapımında rol oynayabilmektedir (3). 

2.8. DİĞER ENZİMLER 

Sütte birtakım diğer enzimler tespit edilmiştir, ancak süt veya süt ürünlerini doğrudan 

etkilemediği ifade edilmiştir (17). 
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3.SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EKSOJEN ENZİMLER

Süt endüstrisinde ticari uygulamalar için enzimlerin kullanımı genel olarak oldukça sınırlı 

olmuştur. Fakat, peynir üretiminde süt pıhtılaştırıcı enzimlerin ve lipazların kullanımı 

şüphesiz en yaygın kullanılan uygulamalardır. Süt endüstrisinde çoğu uygulamada, 

proteinazlar veya lipazlar kullanılmaktadır çünkü protein ve yağ başlıca süt bileşenleridir. 

3.1. EKZOJEN ENZİMLER - DOĞAL PEYNİR ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

3.1.1. SÜT PIHTILAŞTIRICI ENZİMLER (RENNET VE KOAGÜLANLAR) - 

DOĞAL PEYNİR ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Peynir üretimi için süt pıhtılaştırıcı enzimler binlerce yıldır kullanılmaktadır ve peynir 

yapımının ilk dönemlerine gitmektedir. Başlangıçta, ruminantların midelerinden çıkarılan 

saflaştırılmamış ham preparatlar, sütü koagüle etmek için kullanılmıştır. Bunları, mikrop ve 

bitki ekstraktları izlemiştir. Bu bağlamda, bu ham preparatların peynir üretiminde kullanımı, 

muhtemelen gıdaların geliştirilmesinde enzimlerin kullanımının ilk kayıtlı örneği olmuştur. 

Süt pıhtılaştırıcı enzimlerinin isimlendirilmesine ilişkin yıllar içinde bazı karışıklıklar 

meydana gelmiştir. Başlangıçta, buzağıların dördüncü midesinden türetilen süt pıhtılaştırıcı 

enzimlere, yunancada "mide sıvı" anlamına gelen "kimüs" den türemiş olan kimozin 

denmiştir. 1890'da "rennet" sözcüğü kullanılmıştır ve ingilizce konuşan ülkelerde geniş kabul 

görmüştür; fakat, proteolitik enzim olan "renin" ile karışıklığından dolayı, enzim, 1992 

yılında Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği tarafından kimozin olarak 

yeniden adlandırılmıştır. Fakat, tüm peynirler, ruminant kaynaklardan süt pıhtılaştırıcı 

enzimler kullanılarak üretilmediğinden, farklı kaynaklardan gelen süt pıhtılaştırıcı enzimlerin 

daha da sınıflandırılması gerektiğini düşünülmüştür. Dolayısıyla şu anda ruminant midesinden 

alınan süt pıhtılaştırıcı enzim preparatları için "rennet" sözcüğünün kullanılması gerektiği ve 

ruminant mideleri veya genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO) dışındaki kaynaklardan 

elde edilen süt pıhtılaştırıcı enzimleri ise "koagülanlar" olarak adlandırılması gerektiği genel 

olarak kabul edilmiştir. GMO'lardan türetilen süt pıhtılaştırıcı enzimler daha da kategorize 

edilmek zorunda kalınmıştır ve bugün "fermantasyon ile üretilen kimozin" (FPC) olarak 

adlandırılmaktadır (18). 

Piyasada mevcut olan rennet uzun yıllar boyunca var olmuştur ve standart bir kimozin ilk kez 

1874 yılında Danimarka'da Chr. Hansen A/S tarafından tanıtılmıştır(18). Ticari olarak mevcut 

olan mikrobiyel ve fermentasyonla üretilen süt pıhtılaştırıcı enzimler, artan talebi karşılamak 

için son yıllarda yaygınlaşmıştır. Süt pıhtılaştırıcı enzimlerin diğer kaynakları da, sadece 

uzmanlaşmış durumlarda kullanılmaktadır. Bitki kaynaklarından elde edilen koagülanların 

kullanımı, genellikle kurutulmuş kengerotu çiçek başları kaynaklar ile sınırlı olmuştur ve 

çoğunlukla Portekiz'de bulunmaktadır (19). 

Farklı süt pıhtılaştırıcı enzimleri ayırt etmek için onların moleküler özelliklerini anlamak 

önemlidir. Bu enzimlerin tümü aspartik proteinazlardır (EC 3.4.23) (20). Süt pıhtılaştırıcı 

enzimlerin çeşitli kaynakları arasında belirgin farklılıklar mevcuttur ve bugüne kadar iyi bir 

şekilde tanımlanmıştır (18). 

Süt pıhtılaştırıcı enzimlerin etkisi, peynir üretiminde ilk adımı teşkil etmektedir, kazein 

misellerinin destabilizasyonuna sebep olan κ-kazeinin bölünmesine neden olmaktadır ve 

ardından bir koagülüm oluşumuna sebep olmaktadır. Böylece peynir üretiminin ilk safhasını 

sona ermektedir. Süt, dört büyük kazein türünü (αs1, αs2, β ve κ -kazeini) ihtiva etmektedir. 

α- ve β- kazeinler, kalsiyuma duyarlıdır. κ -kazein ise, stabilize edici bir etki sağlamaktadır ve 

iki kısımdan oluşmaktadır, bunlar para- κ-kazein (1-105 amino asitden oluşan) olarak bilinen 

bir hidrofobik kısım ve glisomakropeptit veya kazeinomakropeptid (CMP) (106-169 amino 

asitden oluşan) olarak bilinen bir hidrofilik kısımdır (18,21). 
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RENNET - HAYVANSAL KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN SÜT 

PIHTILAŞTIRICI ENZİMLER 

Sığır renneti, iki temel proteinazdan oluşur: süt pıhtılaştırıcı enzim kimozin ve pepsin. 

Kimozinin, pepsine oranı yaşa bağlıdır ve bireysel özelliklere göre bu oran hayvanlar arasında 

değişiklik göstermektedir. Genç buzağılarda, abomasum ekstraktları % 80-90 kimozin ve 

yetişkin hayvanlar ise % 90 kadar pepsin içerebilmektedir. Bu nedenle, dünya genelinde 

rennet bileşimi belirgin şekilde değişebilmektedir. Birçok ticari satıcı sıvı, toz veya macun 

(hamur) formunda bulunan ve belirli sıcaklıklarda aylarca stabil olan standartlaştırılmış rennet 

sunmaktadır. Rennet kesilmiş veya kıyılmış midelerin, taze, kurutulmuş veya dondurulmuş 

hallerinden üretilmektedir. Rennet, su, tampon veya tuzlarla ekstrakte edilmektedir. Sıvı 

bileşen, filtrasyon veya santrifüjleme ile ayrılmakta ve ekstrakt, aktif enzimler ve 

proenzimlerden oluşmaktadır (18). Buzağı renneti, diğer bütün süt pıhtılaştırıcı enzimlerin 

karşılaştırıldığı standart referans ürün olarak görülmekte ve birçok ülkede yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Kuzu ve yavru keçi rennetleri de kullanılmakta, fakat ağırlıklı olarak koyun 

veya keçi sütünden yapılan geleneksel peynirlere sahip olan ülkelerde kullanılmaktadır. Kuzu 

ve yavru keçi rennetleri etkinlikte buzağı peynir mayalarına benzemektedir ve pasta tipi 

ürünler üretmek için sütle doldurulmuş midelerin kurutulması ve maserasonu ile 

oluşturulmaktadır. 

KOAGULANLAR - MİKROORGANİZMALARDAN ELDE EDİLEN SÜT 

PIHTILAŞTIRICI ENZİMLER 

Buzağı kesimlerinin azalması, kronik sıkıntılar ve fiyat artışları gibi faktörler, süt pıhtılaştırıcı 

enzimlerin için farklı alternatif kaynaklar aramaya yönlendirmiştir (22). Çeşitli 

mikroorganizmalar, uygunluğuna göre analiz edilmiş ve peynir üretiminde kullanımına 

1960'lı yıllarda onay verilmiştir. Günümüzde, piyasada bulunan üç mikrobiyel koagülan 

mevcuttur bunlar mantar kaynaklarından türetilmiştir. Çogunlukta olan koagülan Rhizomucor 

miehei kaynaklıdır ve üç farklı tipte bulunmaktadır; diğer kaynaklar Rhizomucor pusillus ve 

Cryphonectria parasitica'dır. Rhizomotor miehei koagülanlar üç farklı tipte bulunur; ısıya 

dayanıklı ve buzağı rennetinden daha proteolitik olan doğal tip L; doğal enzim oksidasyonu 

ile yapılan, ısı karşı dayanıksız ve L tipinden daha az proteolitik olan istikrarsız versiyon tipi 

TL; ısıyla karşı daha dayanıksız ve hatta daha da az proteolitik olan XL tipi. R. pusillus 

koagülanı, en çok proteolitik ve düşük bir pH bağımlılığına sahip olan C. parasitica koagülanı 

ile birlikte tip L R. miehei ürününe benzemektedir (18). 

FERMENTASYON İLE ÜRETİLEN KİMOZİN – GENETİK MÜHENDİSLİĞİ 

KULLANILARAK ÜRETİLEN SÜT PIHTILAŞTIRICI ENZİMLER 

Modern süt endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük miktarda standart süt 

pıhtılaştırıcı enzimine duyulan ihtiyaç, fermantasyon yoluyla üretilen kimozinin (FPC) 

gelişmesine neden olmuştur. Üreticiler, bu enzimlerin daha tutarlı süt pıhtılaşması ve 

proteolitik etkinlikler verdiğini ve bu nedenle de daha standart bir ürün sunduğunu iddia 

etmektedir. Onlar, ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır; fakat 

bazı ülkeler, muhtemelen gıda maddelerinde GDO ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan 

olumsuz tüketici geri bildirimleri nedeniyle pazar payını etkileme korkusundan dolayı 

standart buzağı rennetini kullanmaya devam etmektedirler. 

PEYNİR ÜRETİMİ ÜZERİNE SÜT PIHTILAŞTIRICI ENZİMLERİN ETKİLERİ 

Açık bir şekilde, farklı süt pıhtılaştırıcı enzimlerinin etkileri arasında bazı farklılıklar vardır; 

fakat birçok durumda, genel peynir yapma işlemi üzerinde çok az etkisi olabilmektedir. Çedar 

peynirleri ile yapılan deneyler, standart buzağı renneti ve FPC ile üretilen peynirin kalitesi 

veya verimi açısından herhangi bir avantajının olmadığını göstermiştir (24). Bu süt 

pıhtılaştırıcı enzimler arasındaki farklılıkların önemli bir yönü, büyük ölçüde farklılık 
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gösteren termostabiliteleridir. Termal stabilite, peynir altı suyu işleme sırasında kullanılacak 

olduğundan önemlidir çünkü enzimin % 90'ına kadar olan kısmı, peynir yapımı sırasında 

peynir altı suyuna atılabilmektedir (18,25). Süt pıhtılaştırıcı preparatların saflığı da bir 

konudur; çünkü bazı enzimatik yan aktiviteler, pastörizasyonda sağ kalabilmektedir ve peynir 

altı suyu proteinleri veya peynir altı suyu proteinleri içeren ürünler üzerinde etki 

yapabilmektedir ki buda özellikle nişasta parçalayıcı enzimler için bir durum olmaktadır. 

Yüksek saflığı nedeniyle FPC koagülanlarının bu sıkıntısı yoktur. Farklı peynir imalat 

prosedürlerinde telemelerin pişirilmesi ve haşlanması ayrıca bu enzimlerin telemede 

etkinliğini de etkileyecektir. Bu, özellikle Mozzarella ve İsviçre peynirleri için geçerli 

olmaktadır. 

3.2. LİPAZ – DOĞAL PEYNİR ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Lipazlar, belirli peynir çeşitlerinde aroma ve lezzet maddelerinin oluşmasında çok önemlidir 

fakat kontrolsüz lipoliz de büyük lezzet kusurlarına yol açabilmektedir. Lipolizin etkisi, doğal 

peynir yapımında kritik olabilmektedir ve her durumda kontrol altına alınması gerekmektedir. 

Peynirde lipoliz ile ilgili en büyük problem, süt yağının, serbest formda çok uçucu ve düşük 

lezzet eşiğine sahip olan yüksek seviyelerde kısa zincirli yağ asitlerini bulundurduğu içindir. 

Yüksek seviyeli kısa zincirli FFA'lar ransiditenin oluşumu ile ilişkilendirilirken, yüksek 

seviyeli uzun zincirli FFA'lar istenilmeyen sabunumsu lezzet ile ilişkilendirilmiştir. Lipolizin 

boyutu, farklı peynir çeşitleri arasında belirgin şekilde değişmektedir. 

Doğal peynirde lipoliz geleneksel olarak üç kaynaktan köken almaktadır:  

a) çiğ süt (endojen süt lipazları ve mikrobiyal kaynaklar içeren),

b) rennet macunu (pregastrik esterazlar) ve

c) mikroorganizmalar (küfler, mayalar ve bakterleri).

3.2.1. ENDOJEN SÜT LİPAZLARI – PEYNİR ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Endojen süt lipazı LPL, özellikle çiğ süt peynirlerinde ve daha az oranda pastörize sütten 

yapılan peynirde rol oynamaktadır ve çoğu da pastörizasyon ile inaktive edilmektedir. 

3.2.2. RENNET MACUNU – PEYNİR ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Rennet macunu, neredeyse sadece İtalyan peynir çeşitlerinde kullanılmaktadır ve süt 

pıhtılaştırıcı enzimin kombinasyonu, rennet ve pregastrik lipazlar olup ihtiyaç duyulan lezzet 

ve aroma gelişimine katkıda bulunmaktadır. Geleneksel üretim yöntemleri, buzağıları süt ile 

beslemek, sonra onları kesmek, mideleri çıkarmak, kurutmak ve onları maserasyon yapmaktır. 

Bu macunlar, çoğunlukla ABD'de İtalyan peynir çeşitlerinin üretiminde kullanılmaktaydı, 

ancak 1945'te FDA, İtalya'dan ithal edilen rennet macununu gıda güvenliği endişelerinden 

dolayı yasaklamıştır. Bu, ruminantların salvia bezleri ve pankreas dokularından (pregastrik ve 

gastrik lipazlardan) elde edilen saflaştırılmış lipazların gelişimine neden olmuştur. Oral veya 

salvia lipazın, rennet macununda ilgilenilen lipaz olduğu tespit edilmiştir ve artık yaygın 

olarak kullanılmaktadır ve toz halinde üretilmektedir. Geleneksel rennet macunlarına güvenli, 

standart bir alternatif sunmak için rennet ile birlikte kullanılabilmektedir. Pregastrik lipaza 

dönüştürme, onlardan üretilen İtalyan peynir çeşitlerinin kalitesinde bir iyileşme sağlamıştır 

(19). Rennet macunu yerine pregastrik lipaz kullanmanın avantajları, mikrobiyolojik kalitenin 

iyileştirilmesi, peynirin standartlaştırılmasının geliştirilmesi ve rennetten bağımsız olarak 

lipaz ekleme yeteneği olmuştur. Geleneksel rennet macunları halen bugün İtalya'nın bazı 

bölgelerinde kullanılmaktadır. 

3.2.3. PREGASTRİK ESTERAZLAR (PGE) – PEYNİR ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Yarı saf PGE kaynakları, şimdi İtalyan tipi peynirler yapmak için yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır ve Pecorino, Romano ve Provolone peynirleri ile ilişkili hoş bir lezzet 

sunmaktadır. Bu hoş lezzet öncelikle PGE'nin etkisi nedeniyle kısa zincirli FFA'lardan 
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kaynaklanmaktadır. PGE'ler bazen, tipik olarak koyun veya keçi sütünden yapılan Romano, 

Caciotta, Feta ve Manchego peynirlerinin üretiminde kullanılmaktadır. İnek sütüyle 

karşılaştırıldığında koyun ve keçi sütünün lezzetindeki farklılıklar, yağ asidi 

kompozisyonlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır (26). Geleneksel olarak çiğ sütten 

üretilen Fontina, Ras ve Kopanisti gibi çeşitlere, pastörizasyon esnasında tahrip olan endojen 

süt lipazlarının yerine lipazlar eklenmektedir. Lipazlar, lezzet ve aroma gelişimini arttırmak 

için Mozzarella, Parmesan, Romi ve Çedar peynirleri gibi çeşitlere çok düşük seviyelerde 

eklenebilmektedir (19). 

Buzağılar, yavru keçiler ve kuzulardaki PGE'lerin özgüllüğü arasında biraz farklılıklar vardır 

ve bu nedenle de bu kaynaklardan yapılan peynirlerde farklılıklar mevcuttur (27). 

3.2.4. MİKROBİYEL LİPAZLAR – PEYNİR ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Mikrobiyel lipazlar, mayalardan, küflerden ve bakterilerden türetilen lipolitik enzim 

preparatlarıdır. Doğal peynir yapımı açısından, küfler, ağırlıklı olarak lipazların etkisiyle bazı 

çeşitlerdeki lezzet ve aroma gelişiminde doğrudan bir rol oynamaktadır. Yüzeyi olgunlaşmış 

ve mavi damarlı peynirlerin karakteristik görünümleri, lezzetleri ve aromalarının geliştirilmesi 

küflerden gelen lipazlara bağlı olmaktadır. Birçok mavi damarlı peynirde geniş kapsamlı 

lipoliz oluşmaktadır (28). Lipazlar, peynir üretiminde kullanılan Penicillium roqueforti 

küfünden ortaya çıkmaktadır (5). 

Laktik asit bakterileri (LAB) birçok peynir üretimi için gerekli olmaktadır. LAB, doğal peynir 

yapımında birincil rolü olan laktik asit üretimini başlattığı için starter kültürler olarak 

adlandırılmaktadır. Bununla birlikte, hücre duvarı veya hücre içi enzimlerin salınması yoluyla 

peynir olgunlaşma sürecine katkıda bulunarak ikincil bir role de sahiptirler (32). 

Mayalar genellikle çeşitli peynirlerde bulunmaktadır ve bu peynirlerin lipoliz düzeylerine 

katkıda bulunduğu bilinmektedir. Geotrichum candidum, tuzlama öncesi bazı peynir 

çeşitlerinde yaygın olarak bulunmaktadır (32). Diğer maya türleri farklı peynir çeşitlerinde 

bulunmaktadır; fakat peynirdeki lipolitik rolleri tam karakterize edilememiştir. 

Ticari olarak birçok mikrobiyel lipaz kaynağı mevcut olmasına rağmen, çok azı doğal peynir 

üretiminde kullanılmaktadır. Bazıları hızlandırılmış peynir olgunlaşmasında ve diğer süt 

ürünleri uygulamalarında kullanılmaktadır. 

3.3. PEYNİRLERDE HIZLANDIRILMIŞ OLGUNLAŞMA 

Peynir üretiminin en önemli maliyetlerinden biri, bazı çeşitlerin iki yıla kadar sürebildiği 

peynir olgunlaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Perakendeciler için, olgunlaşma ile ilişkili yüksek 

masraflar, peynirlerin dağıtıma hazır olana kadar saklandığı ortamın kontrolü ile ilgili 

olmaktadır. Aynı zamanda, başlangıçta ödenen para aylar sonra değişken pazar fiyatlar ile 

telafi edilememektedir. Olgun bir peynirin tipik olarak 12-18 aylık olduğu Çedar gibi 

peynirlerde, olgunlaşma ile ilişkili maliyetler büyük bir sorun haline gelebilmektedir. Bu 

nedenle kaliteyi korurken olgunlaşma süresini azaltma yeteneği, önemli ölçüde maliyet 

tasarrufu yapma potansiyeline sahip olmaktadır. 

Yıllar geçtikçe olgunlaşmayı hızlandırmak için çeşitli başarı oranlarıyla çeşitli seçenekler 

kullanılmıştır, ancak henüz hiçbiri mükemmel bir çözüm olarak kanıtlanamamıştır (Tablo 

20.2). Biyokimyasal açıdan bakıldığında, peynir olgunlaşması başlı başına enzimatik bir 

süreçtir. 

3.3.1. PEYNİR  OLGUNLAŞMASINI HIZLANDIRMAK İÇİN ENZİMATİK 

OLMAYAN YÖNTEMLER 

Peynir olgunlaşmasını hızlandırmak için enzimatik olmayan yöntemler de vardır. İlki, 

enzimlerin çalışması için daha iyi bir çevre sağlayan, böylece olgunlaşmayı hızlandıran 

yüksek sıcaklık olgunlaşmasıdır. Bu mekanizma, son yıllarda tercih edilmektedir başlıca 

nedeni ise en uygun maliyetli olduğu içindir. Genellikle, Çedar peynirleri bu yöntem 
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kullanılarak 12 ila 15 ° C'de olgunlaşmaktadır, fakat mikrobiyel güvenlik sağlamak ve yapısal 

kusurları önlemek için de dikkatli olunmalıdır. 

İkinci yöntem, yüksek basınç uygulamasıdır. Peynir uygulamalarında yüksek basınç 

uygulamasının kullanımının yararlı bir değerlendirmesi O'Reilly et al. (2001) tarafından 

yapılmıştır (36). 

3.3.2. PEYNİR  OLGUNLAŞMASINI HIZLANDIRMAK İÇİN KULLANILAN 

ENZİMATİK YÖNTEMLER 

3.3.2.1. EKZOJEN ENZİMLER 

Ekzojen enzimler, peynir yapma işlemi sırasında eklenmektedir, böylece ana süt 

bileşenlerinin daha hızlı hidrolize edilmesini ve sonuç olarak olgunlaşma süresinin 

azaltılmasını içermektedir. Bu teknolojiyi kullanarak dengeli bir lezzet ve yapı profiline 

ulaşmak zordur. Başlıca kazein proteinlerinin hidrolizinin arttırılması acılık, verim kaybı ve 

yapıdaki zayıflığa neden olmaktadır. Bu teknoloji ile ilgili başlangıçtaki problemler, kontrol 

edilemeyen protein hidrolizi ile izlenebilmektedir. Çedar peynirin olgunlaşmasını 

hızlandırmak için ekzojen lipazların dahil edilmesi, istenilmeyen tatların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (38). Fakat, diğer çalışmalar, Çedar peynirinin lezzet gelişiminde lipolizin 

önemli olduğunu göstermiştir (39). Lipoliz seviyesindeki küçük artışlar büyük negatif duyusal 

etkilere neden olmaktadır, bu nedenle lipazın doğru dozaj seviyesi, başarı için kritik önem 

taşımaktadır. 

Olumsuz etkileri olmadan peynir olgunlaştırmasının hızlandırılması, günümüzde enzimler 

veya enzim kokteyllerinin harmanlanmasıyla mümkün olabilmektedir.  

3.3.2.2. PEYNİR OLGUNLAŞTIRMASINI HIZLANDIRMAK İÇİN KULLANILAN 

TİCARİ ENZİMLER 

Peynir olgunlaşmasını hızlandırmak için çok az sayıda ticari olarak başarılı enzim sistemi 

mevcut. Yıllardır piyasada mevcut olanlardan biri Accelase sistemi (Rhodia Food) 'dir. 

Accelase, farklı uygulamalara uyacak şekilde tasarlanmış bir dizi enzim sistemi (proteinaz, 

peptidazlar ve lipazlar) karışımlarından oluşmaktdır. Onların, olgunlaşmayı hızlandırdığı, özel 

lezzet özellikleri verdiği ve süt veya telemeye eklenebildiği belirtilmektedir (44). Diğer ticari 

sistemler (NaturAge, FlavourAge, DCA50, Enzobact ve ACR) mevcuttur ancak bunların 

kullanımı ile ilgili çok az bilgi yayımlanmıştır (45). 

3.3.2.3. ZAYIFLATILMIŞ STARTER KÜLTÜRLER VE İLAVELERİ 

Araştırmalar, peynir olgunlaşmasını hızlandırmak için ekzojen enzimlerin kullanımı ile ilgili 

problemler nedeniyle, aynı amaç için starter kültürlerin kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. 

Starter kültürlerinin, karakteristik Çedar lezzetini geliştirmek için ihtiyaç duyulan enzim 

havuzunu içerdiği gösterilmiştir. Onlar, ayrıca doğrudan sütün içine ilave edilebilmektedirler 

ve eşit miktarda telemede dağıtılabilmektedirler. Esasen starter kültürler, peynir 

olgunlaşmasını hızlandırmak için teleme içerisine enzimlerin dağıtılması için mükemmel 

araçlardır. Doğal Çedar peynirinde ve pek çok başka çeşitlerde olduğu gibi başlangıç 

kültürleri, teleme oluşumunu sağlayan sütü asitlendirmek ve karakteristik lezzetlerin gelişimi 

için gerekli enzim kaynakları olarak kullanılmaktadır. 

Pek çok çeşitte peynir olgunlaşmasının bir diğer önemli yanı, Çedar gibi bazı peynirlerde 

olgunlaşmanın ikinci aşamalarında baskın olan, nonstarter laktik asit bakterilerinin (NSLAB) 

varlığıdır. Bu kültürler, genellikle olgunlaşmayı hızlandırmak yerine bazı karakteristik tatlar 

vermek için kullanılmaktadır, ancak olgunlaşmayı hızlandırmak için de kullanıldıkları 

belirtilmiştir (42). 

Genetik modifikasyonun (GM) ortaya çıkışı, peynir olgunlaşmasının hızlanması için 

kültürlerin kullanılma olasılığını artırmıştır. Fakat, peynir üretiminde bu teknolojinin yaygın 
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kullanımı, bu teknolojinin güvenliği konusundaki tüketici ve siyasi çekinceler nedeniyle 

gerçekleşmemiştir. 

3.4. BİR GIDA BİLEŞENİ OLARAK PEYNİRDEKİ ENZİM TEKNOLOJİSİ 

Peynirler, perakende, yiyecek servisi (catering) ve endüstriyel sektörlerde kullanılan büyük 

hacimli gıdalarda uzun yıllardır bileşenler olarak kullanılmıştır. Doğal peynir, bileşen olarak 

yaygın biçimde kullanılmaktadır, fakat aynı zamanda çok çeşitli uygulamalar için ikincil 

işleme tabi tutulmaktadırlar. Doğal peynirin ikincil işlenmesi dilimleme, rendeleme, öğütme, 

ayırma, soğutma, dondurma, çözme, ısıtma veya yeniden ısıtmayı içermektedir ve peynirin bu 

gibi işlemlerden sonra çeşitli reolojik, görsel veya duyusal işlevleri yerine getirmesi hala 

gerekli olmaktadır. Bu peynir ürünleri genel olarak "bileşen tipli peynirler" olarak 

adlandırılmaktadırlar ve yüksek nem içeriği ve kısa olgunlaşma süreleri (aylar yerine haftalar) 

ile tanımlanırlar. Olgunlaştırmak için aylar sürebilen yarı sert ve sert tipli doğal peynir 

türlerine alternatif bileşenler sunmak için geliştirilmiştir. Bu peynirler, enzim reaksiyon 

oranını ve dolayısıyla hidrolizi artırmak için tipik olarak 15 ila 20 °C'de olgunlaştırılan 

yüksek nemli peynirlerdir. Kabul edilebilir bir lezzet profiline erişildiğinde, peynirler tipik 

olarak parçalanmakta ve soğuk havada depolanmakta veya gerekli olana kadar 

dondurulmaktadır ve sadece endüstriyel sektörde kullanılmaktadır. Bu tip bir peynir çeşidi, 

peyniri parçalamayı ve enzimler eklemeyi, ardından işlenmiş peynire benzer şekilde yeniden 

harmanlamayı ve yüksek sıcaklıklarda olgunlaşmayı gerektirmektedir. 

3.4.1.ENZİM MODİFİYE PEYNİR 

Enzim modifiye peynirler (EMC), çeşitli yaşlardaki peynirlerden enzimatik olarak üretilen 

konsantre peynir lezzetleri olarak tanımlanmaktadır. Onlar, özellikle doğal peynire maliyet 

açısından uygun bir alternatif sunarken, işlenmiş gıdalarda peynir lezzeti bileşeni olarak 

kullanılmaktadırlar. Doğal peynir lezzet, yapı, görünüş ve işlevsel özellikleriyle ya kendi 

başına ya da bir bileşen olarak tüketilirken, EMC'ler neredeyse tamamen lezzet içeriği olarak 

tüketilmektedirler (47). EMC'ler, peynir lezzetinin tek kaynağı olarak, mevcut bir peynir 

tadını yoğunlaştırmak için veya tatsız bir ürününe belirli bir peynir karakteri kazandırmak için 

kullanılabilmektedir (1). EMC'lerin ana uygulamaları, işlenmiş peynir, analog peynir, krem 

peynir, atıştırmalık gıdalar, çorbalar, soslar, bisküvi, dip’ler ve evcil hayvan gıdalarından 

oluşmaktadır. EMC'lerin bir bileşen olarak kullanımının ana avantajları düşük üretim 

maliyetleri, yüksek lezzet yoğunluğu, çeşitli lezzet aralığı, uzun raf ömrü ve düşük depolama 

maliyetidir (48). EMC'ler, doğal peynirde görülen aynı lezzet yollarını kullanarak üretildiği 

için genellikle doğal lezzet sağlayıcıları olarak algılanmaktadırlar. EMC'lerin yüksek lezzet 

yoğunluğu, istenen lezzeti elde etmek için gıdalara çok düşük seviyelerde eklenmektedir (47). 

EMC üretiminde kullanılan enzimler, süt proteinini ve yağı, lezzet bileşiklerine ve lezzet 

bileşiklerinin öncüllerine (örn., Proteinazlar, peptidazlar ve lipaz) indirgeyen enzimlerdir. 

Bitki, hayvan veya mikrobik kaynaklardan türetilmiş çok çeşitli ticari enzimler mevcuttur. 

EMC üretiminde kullanılan enzimlerin çoğu, mikrobik veya hayvansal kaynaklardan 

türetilmektedir. Bitki enzimleri, nispeten saf olmadığından, pahalı olduğundan ve yeterli 

miktarda enzim üretmek için büyük miktarlarda ürünler kullanılması gerektiği için tercih 

edilmemektedir. 

EMC üretiminde, hoş bir peynir lezzetinin hızla geliştirilmesi gereklidir, bu nedenle de geniş 

özgüllüklü proteinazlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çok sayıda ticari proteinaz, EMC 

üretimi için mevcuttur ve hepsi doğada mikrobiktir. Çoğu, Bacillus veya Aspergillus 

türlerinden türetilmektedir. Proteinazın seçimi, arzu edilen lezzet, substrat, maliyet ve işleme 

parametreleri gibi faktörlere bağlıdır. Peptidazlar, EMC üretiminde çok önemlidir, çünkü 

lezzet gelişiminde ve ayrıca, tüm büyük kazeinlerin önemli ölçüde bozunmasından dolayı 

EMC'lerde bir sorun olabilen acılığı azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. 

                                                                                                                                                                  313



3.4.2. KURUTULMUŞ PEYNİR ÜRÜNLERİ 

Bu ürünler püskürtülerek kurutulmuş doğal peynir, kurutulmuş rendelenmiş peynirler veya 

peynir tozlarından oluşabilmektedir. İlk ikisi, doğal peynirden oluşmakta, ancak üçüncüsü 

yani peynir tozu, bir peynir bulamacının püskürtmeli kurutulması ile üretilmektedir. 

3.4.3. İKAME (İMİTASYON) PEYNİR VE ANALOG PEYNİR 

Bunlar, doğal peynirin aksine doğrudan sütten yapılmayan peynir ürünleridir. İki tür 

imitasyon peyniri çok büyük miktarda üretilmektedir: işlenmiş ve analog peynir. İmitasyon 

peynirin üretiminde enzim kullanılmamaktadır, fakat ikisinden biri, enzim kullanılarak 

üretilen bileşenler içerebilmektedir. 

Peynir analogları, tipik olarak, spesifik gereklilikleri karşılamak için peynir benzeri bir ürün 

üretmek için, süt ürünleri içermeyen yağlar veya proteinler de dahil olmak üzere bireysel 

bileşenleri harmanlayarak yapılan ürünler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu ürün hazır 

yemeklerde kullanılmaktadır, ancak ağırlıklı olarak pizza malzemesinde bir peynir lezzeti 

kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu ürün doğal peynirle doğrudan yer değiştirdiği için en 

büyük dezavantajı lezzet eksikliğidir. Fakat, bu durum bazı uygulamalarda doğal peynire ek 

olarak veya doğal peynirle birlikte enzim modifıyeli peynir kullanarak aşılmıştır. 

İşlenmiş peynirler, hazırlanışlarında kullanılan bileşenlere bağlı olarak farklı kategorilere 

ayrılmaktadır. Farklı işlenmiş peynir ürünlerinin etiketlenmesi konusunda farklı yönergeler 

mevcuttur ve üretildikleri ülkelere bağlıdır (59). 

3.5. LİPOLİZE KREMA VE TEREYAĞI ÜRÜNLERİ 

Lipazlar, süt yağını hidrolize etmektedirler. Bu FFA'lar, karakteristik tatlar ve aromalar 

vermektedirler, bu nedenle lipazın spesifitesi, bir ürünün lezzetini belirlemede önemli bir role 

sahiptir (60). Lipazlar, yoğun aromalı süt ürünleri üretmek için süt yağını hidrolize etmek için 

kullanılmaktadır. Lipolize süt yağları, çoğunlukla şekercilik ve fırıncılık uygulamalarında 

geniş bir yelpazede kullanılmaktadır, ancak aynı zamanda beslenme ürünlerinde de 

kullanılmaktadır. 

Lipazlar, süt yağ emülsiyonlarında veya bütün süt konsantresi substratlarında belirgin süt 

lezzetleri üretmek için kullanılabilmektedir. Sütlü çikolata üretimi için bu tip lezzetler arzu 

edilmektedir. Bunlar toz halinde üretilmektedirler ve oksitdatif ransiditeye karşı dirençlidirler 

ve bu da bütün süt örnekleri üzerinde önemli bir avantaj teşkil etmektedir (63). Lipaz 

modifiyeli süt yağı ürünleri, sütlü çikolata, çikolata şurubu, çikolata kaplaması, çikolata 

içecekleri, tereyağı, margarin, tereyağı kremleri ve sosları, kahve beyazlatıcıları ve kremleri 

içermektedir (61,64). 

3.6. HİDROLİZE PROTEİN 

İki süt proteini, kazein ve peyniraltı suyu, gıda endüstrisinde spesifik lezzet, fonksiyonel veya 

beslenme uygulamaları için kullanılmaktadır. Bu proteinler, özellikle bebek gıdaları, bebek 

sütleri, besleyici olarak kuvvetlendirilmiş içecekler ve diğer diyetetik gıda formülasyonlarında 

çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere hidrolize edilmektedir (65). Protein hidrolizi, 

özellikle de kazein ve peynir altı suyu proteinleri ile ilgili önemli bir problem, acılık 

gelişimidir. Acı peptitler 3-15 aminoasit içerir ve hidrofobik aminoasit kalıntıları lösin, 

izolösin, prolin, valin, fenilalanin, tirozin ve triptofanın varlığı ile karakterizedir. Acılık, bu 

acı peptitlerin parçalanmasıyla hafifletilebilmektedir (66). 

Genellikle, birkaç temel peptidaz aktiviteleri, acılığı azaltmada önemli olmaktadır. Fakat, 

acılıkları ortadan kaldırmak için peptidleri tamamen serbest aminoasitler haline dönüştürmek 

gerekli değildir. Uygulamada, acılığın nihai seviyesi, acılık kontrolünün ekonomisi, arzulanan 

işlevsellik ve nihai uygulamanın acılık çekmeye ne derece toleranslı olduğu arasında bir değiş 

tokuşun sonucudur. 
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3.7. HİDROLİZE LAKTOZ 

Laktoz, glikoz ve galaktoz üretmek için β-galaktosidaz (EC 3.2.1.23) veya laktaz enzimi ile 

hidroliz edilmektedir. β-galaktosidaz, birçok hayvan, bitki veya mikrobiyel kaynaktan temin 

edilebilmektedir ve süt uygulamalarında kullanılmadan önce saflaştırılmalıdır. Yaygın olarak 

kullanılan preparatlar, mayalar ve mantarlardan türetilmektedir ve farklı pH ve sıcaklık 

optimallerine sahiptirler. 

β-galaktozidaz, belirli süt uygulamalarında, özellikle laktoz intoleransına sahip insanlar için 

ürünlerde kullanım bulmuştur. Laktoz intoleransı, laktozun, galaktosidaz eksikliğinden dolayı 

ince bağırsakta galaktoz ve glükoza hidrolize edilememesidir (70). Birçok süt ürününde laktoz 

yüksek düzeyde bulunduğu için, özellikle nüfusun büyük bir bölümünün laktoz intoleransına 

yatkın olduğu ülkelerde, bu işlemciler için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. β-galaktosidaz, 

laktozu daha sindirilebilir yan ürünlere hidrolize etmek için kullanılabilmektedir, böylece 

laktaz intoleransına sahip olan kişiler süt ürünlerini kolaylıkla sindirebilmektedir (71). 

β-galaktosidaz, starter ve sekonder starter aktiviteyi uyarabilmektedir ve peynir 

olgunlaşmasını hızlandırmada olası bir rolü olduğu düşünülmektedir (22). 

3.8. LİZOZİMLER 

Lizozim, bazı Hollanda, İsviçre ve İtalyan peynir çeşitlerinde Clostridium tyrobutyricum'un 

büyümesinin neden olduğu geç şişme ve istenilmeyen lezzetleri önlemek için 

kullanılmaktadır. Çoğu ticari lizozim, tavuk yumurtası beyazından türetilmektedir. Nitrat, bazı 

ülkelerde aynı uygulama için de kullanılmaktadır. Fakat, olası nitrosamin üretiminden dolayı, 

diğer ülkelerde kullanımı sınırlandırılmış veya izin verilmemiştir (8). 

3.9. TRANSGLUTAMİNAZ 

Transglutaminaz (TGase), bir enzimdir. TGase, gıda sektöründe, özellikle çeşitli ürünlerin 

işlevsel özelliklerinin geliştirilmesinde uygulamalar bulmuştur. Günümüzde süt endüstrisinde 

TGaz kullanımı, genelde yoğurtların jelasyon özelliklerini iyileştirme ve peynir altı suyu 

proteinlerinin reolojik özelliklerini geliştirme konusundaki araştırmalarla sınırlı olmuştur. 

Başka bir araştırma da TGase'nin sütün ısı stabilitesini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu 

bulunmuştur (72). 

4. SONUÇ

Enzimler süt üretiminde, çeşitli süt mamullerinin imalatları sırasında, depolama ve 

olgunlaşma dönemlerinde, kısaca üretimden tüketime kadar geniş bir yelpazede önemli bir 

kullanıma sahiptirler. 

Enzimlerin kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalar ile çok çeşitli sonuçlar ve ürünler elde 

edilmiş ve zaman ve maliyet tasarrufu sağlandığı görülmüştür.  

Tüketicilerin değişik ürünlere ilgisi sürekli olduundan yeni tip gıda ürünleri üretimi için farklı 

enzimlerin farklı metodlarla uygulanması ile değişik ürünlerin elde edilmesine yönelik 

çalışmalar yapılabilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, broiler etlere göre daha düşük lezzete, daha düşük et kalitesine sahip ve 

kaba tekstürü sebebiyle çoğunlukla tüketiminde problemler yaşanan çıkma tavuk etlerinin 

değerlendirilmesidir. Bu nedenlerle tüketimini arttırma amacıyla çıkma tavuk etinden 

hazırlanan köfteler üzerine transglutaminaz enziminin etkisi incelenmiştir. Çeşitli baharatlarla 

hazırlanan köfte hamuru dört gruba ayrılmıştır. Köftelere sırasıyla %0.5, %1, %1.5 oranında 

enzim ilave edilmiş, kontrol olarak ayrılan dördüncü gruba ise enzim ilave edilmemiştir.  

Köfteler hazırlandıktan sonra analiz için 24 saat boyunca 4 °C’de saklanmıştır. Her köfte 

grubuna pH, renk parametreleri (L*, a*, b*), duyusal, pişirme kaybı, nem, su tutma kapasitesi 

ve tekstür analizleri yapılmıştır. Enzimin nem ve pH üzerine etkisi istatistiksel açıdan 

önemsizken (p>0.05); pişirme kaybı (p<0.01) ve su tutma kapasitesi (p<0.05) üzerine etkisi 

önemli bulunmuştur. En yüksek pişirme kaybı (%11.58) kontrol grubunda gözlemlenirken, en 

düşük değer (%8.55) %1.5 enzim ilaveli grupta bulunmuştur. Enzimin renk parametreleri 

üzerindeki etkisi önemli bulunmamıştır (p<0.05). Bununla birlikte en yüksek L*, a* ve b* 

değerleri %1 enzim ilaveli grupta tespit edilmiştir. En yüksek su tutma kapasitesi (%57.64) %1 

enzim ilaveli grupta; en düşük değer (%54.95) ise kontrol grubunda gözlenmiştir. Duyusal 

analizin genel kabul edilebilirlik parametresinde en düşük puan %1.5 enzim ilaveli gruba 

verilmiştir. Enzim ilavesinin tekstür analizinin sertlik, çiğnenebilirlik, sakızımsılık ve 

elastikiyet parametreleri üzerindeki etkisi istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). 

%1.5 enzim ilaveli grupta en yüksek çiğnenebilirlik, sakızımsılık ve sertlik değerleri elde 

edilirken; en düşük değerler kontrol grubunda belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, ürünün 

özellikle tekstür üzerine olumlu etkilerinden dolayı, çıkma tavuk etlerini değerlendirme 

amacıyla transglutaminaz enzimi kullanımı önerilebilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Transglutaminaz Enzimi, Çıkma Tavuk Eti, Tekstür, Pişirme Verimi 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the spent hens, which has problems with its consumption 

due to its low meat quality, lower taste compared to broiler meat and its rough texture. The 

effect of the transglutaminase enzyme on the patties prepared from spent hens for the purpose 

of increasing its consumption was investigated. The patty dough formulated with various spices 

was divided into four groups. 0.5%, 1% and 1.5% enzyme were added to the patties, 

respectively and the fourth group separated as a control was prepared without enzyme. After 

preparing the patties, they were stored at 4 °C for the analysis for 24 hours. The pH, colour 

parameters (L*, a*, b*), sensory, cooking loss, moisture, water holding capacity and texture 

analysis were performed for each patties group. While the effect of the enzyme on moisture and 

pH is statistically non-significant (p>0.05); its effect on cooking loss (p<0.01) and water 

holding capacity (p<0.05) was found to be significant. While the highest cooking loss (11.58%) 

was observed in the control group, the lowest value (8.55%) was found in the 1.5% enzyme 
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added group. The effect of enzyme on colour parameters was found non-significant (p<0.05). 

However, the highest L*, a* and b* values were determined in the group with 1% enzyme 

addition. The highest water holding capacity (57.64%) in the group with 1% enzyme addition; 

the lowest value (54.95%) was observed in the control group. The lowest score in the overall 

acceptability parameter of sensory analysis was given to the group with 1.5% enzyme addition. 

The effect of enzyme addition on the hardness, chewiness, gumminess and springiness 

parameters of the texture analysis was statically found to be significant (p<0.05). While the 

highest chewiness, gumminess and hardness values were obtained in the group with 1.5% 

enzyme addition; the lowest values were determined in the control group. According to the 

results of the study, it can be suggested to use transglutaminase enzyme for evaluating the spent 

hens owing to the positive effects of the product, especially on the texture. 

Keywords: Transglutaminase Enzyme, Spent Hen, Texture, Cooking Yield 

1. GİRİŞ

Yumurtacı (anaç) tavuklar, 72 haftaya kadar yumurtlama yeteneğindeki tavuklardır. 

Yumurtlama yeteneği azalmış, 72 hafta üzerindeki tavuklar çıkma tavuk olarak isimlendirilir 

(Kang ve ark., 2012). Bu tavuklardan elde edilen etler, genellikle serttir, artan kollajen içeriği 

ve çapraz bağ nedeniyle zayıf fonksiyonel özelliklere (Bailey, 1984), düşük kalite ve kaba 

tekstüre (İnal, 1992) sahiptir. Hayvanın yaşlanmasıyla meydana gelen bağ doku artışı sebebiyle 

doğrudan tüketime uygun değildir (Wu ve ark., 1996). Bu nedenle farklı et ürünlerine işlenmesi 

ve bu şekilde tüketilip, değerlendirilmesi önemlidir (Kaya, 1997). Bu etlerin tavuk köftesi 

şeklinde tüketilmesi, çıkma tavuk etinin kullanılmasının muhtemel bir yoludur (Kumar ve 

Sharma, 2005). 

Çıkma tavuk etlerinin verimli bir şekilde kullanılması için, birçok yönteme başvurulmuştur. 

Elektrolit (Lyon ve Hamm, 1986), fosfat (Baker ve Darfler, 1968) ve enzim (DeVitre ve 

Cunningham, 1985) kullanımı bu yöntemlerden birkaçıdır. Et ürünlerinin değerlendirilmesinde 

kullanılan enzimlerden biri de proteinlerin fonksiyonel özelliklerini değiştiren transglutaminaz 

enzimidir. Enzim proteinler arasında çapraz bağ oluşumunu arttırır ve böylece ürünün jel yapısı 

ve tekstürünü geliştirir (Motoki ve Seguro, 1998). 

Bu çalışmada, broiler etlere göre daha düşük lezzete, daha düşük et kalitesine sahip ve kaba 

tekstürü sebebiyle çoğunlukla tüketiminde problemler yaşanan çıkma tavuk etinden üretilen 

köftelerde transglutaminaz enzimi kullanılarak tüketiminin arttırılması amaçlanmıştır. 

2.MATERYAL VE METOT

2.1.MATERYAL 

2.1.2.ÖRNEK HAZIRLAMA 

Araştırmada kullanılan çıkma tavuklar, 91 haftalık H&N Brown Nick cinsi olup, yerel bir 

işletmeden temin edilmiştir. Kullanılan transglutaminaz enzimi ise Tito (Smart Kimya Tic. ve 

Dan. Ltd. Şti., İzmir, aktivite:100-100 g) markadır. Karkaslar, kesim sonrası, manuel olarak 

kemiksizleştirilmiş, fazla yağ ve bağ dokusu uzaklaştırılmıştır. Ardından, ticari bir kıyma 

makinesinden geçirilmiştir. Baharat karışımı eklendikten sonra hazırlanan köfte hamuru dört 

gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna transglutaminaz enzimi ilave edilmemiş, diğer gruplara üç 

farklı oranda enzim (sırasıyla %0.5, %1 ve %1.5) ilave edilmiştir (Tablo 1). Daha sonra örnekler 

24 saat boyunca buzdolabı sıcaklığında (4 °C'de) tutulmuştur. Süre sonunda analizler 

yapılmıştır. 
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Tablo 1. Köfte gruplarının enzim içerikleri 

K(Kontrol): Tavuk kıyma+baharat karışımı 

A: Tavuk kıyma+baharat karışımı+%0.5 Transglutaminaz 

B: Tavuk kıyma+baharat karışımı+%1 Transglutaminaz 

C: Tavuk kıyma+baharat karışımı+%1.5 Transglutaminaz 

2.2. METOT 

2.2.1. NEM İÇERİĞİ 

Nem içeriğini belirlemek için, örnekler fırında 105 °C'de sabit ağırlığa ulaşana kadar 

bekletilmiştir (AOAC, 2000). Numunelerin pH değerleri dijital bir pH metre (Testo 205, 

Almanya) ile ölçülmüştür (Lambooij ve ark., 1999). 

2.2.2. RENK ANALİZİ 

Örneklerin renk ölçümleri, kromamometre (Konica Minolta CR-400, Minolta Camera Co. Ltd., 

Osaka, Japonya) kullanılarak yapılmıştır. L* (parlaklık), a* (kırmızı-yeşil), b* (sarı-mavi) 

değerleri Uluslararası Aydınlatma Komisyonu CIE Lab sistemine göre belirlenmiştir. 

Ölçümler, numunelerden 3 okuma alınarak yapılmıştır (Hunt ve ark., 1991). 

2.2.3. PİŞİRME ÖZELLİKLERİ 

2.2.3.1. PİŞİRME KAYBI 

Transglutaminaz enziminin, tavuk köftesinin pişirme kaybı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Örnekler, ayçiçek yağında 180 °C'de birkaç dakika kızartılmıştır. Tüm numuneler pişirmeden 

önce ve sonra tartılmış ve ağırlıklar kaydedilmiştir. Örneklerin pişirme kaybı aşağıdaki 

formülle hesaplanmıştır (Gujral ve ark., 2002): 

Pişirme kaybı (%) =
pişmemiş köfte ağırlığı − pişmiş köfte ağırlığı

pişmemiş köfte ağırlığı
× 100 

2.3.3.2. SU TUTMA KAPASİTESİ 

Örneklerin su tutma kapasitesi aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenmiştir (El-Magoli ve ark., 

1996): 

Su Tutma Kapasitesi (%) =
% verim × pişmiş örnekteki nem

100

2.2.4. TEKSTÜR PROFİL ANALİZİ 

Pişirilmiş köfteler oda sıcaklığına geldikten sonra, alüminyum silindir probu P/36 kullanılarak, 

Tekstür Analiz Cihazı (TA-HD Plus Doku Analizörü, Stable Micro Systems Ltd., Surrey, 

İngiltere) ile üç kopya halinde analize tabi tutuldu.  

2.2.5. DUYUSAL ANALİZ 

Pişirilmiş numuneler, Selçuk Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 7 kişilik 

panelistlere sunulmuştur. Köfteler 9 puanlı tanımlayıcı ölçek (9, son derece arzu edilir ve 1 son 

derece istenmeyen) kullanılarak değerlendirilmiştir (Gökalp ve ark., 1999). Örnekler arasında 

damağı temizlemek için içme suyu ve ekmek dilimi verilmiştir. 

2.2.6. İSTATİSTİKİ ANALİZ 

Elde edilen veriler Minitab Statistical Software, Release 16.0 programı kullanılarak Varyans 

analizine tabi tutulmuştur. Gruplar arasındaki farkların önemli olup olmadığını karşılaştırmak 

için, ortalama değerler Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılarak analiz edilmiştir. 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

3.1. NEM ve pH 

Çalışmada enzim ilave edilmeyen kontrol grubu ile üç farklı oranda (%0.5, %1, %1.5) enzim 

içeren tavuk köftelerine ait nem sonuçları Şekil 1 ve pH sonuçları Şekil 2’de verilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre örneklerin nem içeriği %62.14-63.56; pH değerleri de 5.59-5.73 aralığındadır. 

Sonuçlar enzim ilavesinin örneklerin nem ve pH değeri üzerinde istatistiki açıdan önemsiz 

olduğunu göstermiştir (p>0.05). Cofrades ve ark. (2011), Taransglutaminaz ilavesi ile yeniden 

yapılandırılmış tavukların bazı kalite özelliklerini incelemişler ve örnekler arasında kuru madde 

bakımından fark olmadığını tespit etmişlerdir (p>0.05). Yapılan başka bir çalışmada hazırlanan 

piliç burger örneklerinde, enzim konsantrasyonunun örneklerin pH değerlerinde önemli 

farklılığa neden olmadığı bildirilmiştir (p>0.05) (Uran ve Yilmaz, 2018).  

Şekil 1. Tavuk köftelerin nem analiz sonuçları 

Şekil 2. Tavuk köftelerin pH analiz sonuçları 

3.2. RENK 

Köfte örneklerine ait renk sonuçları Şekil 3’te verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre enzim 

ilavesinin, köftelerin renk parametreleri üzerinde farklılık oluşturmadığı bulunmuştur (p>0.05). 
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Şekil 3. Tavuk köftelerin renk (L*, a*, b*) analiz sonuçları 

En yüksek L* değeri %1.5 enzim ilaveli grupta gözlenmişken; %1 enzim ilaveli grup en yüksek 

a* ve b* değerine sahiptir. Çalışma sonuçlarımıza benzer şekilde Uran ve ark. (2013) 

transglutaminaz enziminin tavuk köftesinin kalite özellikleri üzerine etkisini inceledikleri 

çalışmada, enzim ilavesinin köftelerin renk değerlerinde farklılık oluşturmadığını bulmuşlardır 

(p>0.05). Tavuk döner kebabının kalitesi üzerine transglutaminaz ve sodyum kazeinatın 

etkisinin incelendiği başka bir çalışmada, gruplar arasında renk bakımından önemli bir fark 

gözlemlenmemiştir (p>0.05) (Kilic, 2003).  

3.3. PİŞİRME KAYBI 

Transglutaminaz ilavesinin örnekler üzerindeki en belirgin etkisi pişirme kaybı değerlerinde 

gözlenmiştir (p<0.01) (Tablo 2). En yüksek pişirme kaybı (%11.58) kontrol grubunda 

gözlemlenirken, artan enzim oranıyla pişirme kaybı değeri de giderek azalmış ve en düşük 

değer (%8.55) %1.5 enzim ilaveli grupta bulunmuştur. Martínez ve ark. (2011), lipit ve diyet 

lifi ile zenginleştirilmiş sığır köftesi formülasyonunda, transglutaminaz ve kazeinatın etkisini 

araştırdıkları çalışmada, ürünler arasında istatistiksel açıdan fark gözlemlememişlerdir 

(p>0.05). Dimitrakopoulou ve ark. (2005), tuz ve transglutaminaz seviyesi ve işleme 

koşullarının, fosfat ilave edilmemiş, pişirilmiş, yeniden yapılandırılmış domuz etinin kalite 

özelliklerine etkisini araştırdıkları çalışmada tuz seviyesi ve işleme koşullarının, pişirme 

kaybını etkilediği (p<0.05), ancak transglutaminaz seviyesinin etkisinin olmadığını (p>0.05) 

tespit etmişlerdir. Çalışmada tuz seviyesinin düşmesi ve pişirme sıcaklığının yükselmesi, 

üründe pişirme kaybını arttırmıştır. 

3.4. SU TUTMA KAPASİTESİ 

Örnek gruplarının su tutma kapasitesi Tablo 2’de verilmiştir. Enzim ilavesinin örneklerin su 

tutma kapasitesi üzerine etkisi istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. %1 ve %1.5 enzim ilaveli 

gruplar arasındaki fark ise önemsizdir (p>0.05).  

Tablo 2. Tavuk köftelerine ait pişirme kaybı bulguları 

Örnekler Pişirme kaybı (%)* Su tutma kapasitesi (%)** 

K (Kontrol)  11.58a±0.62    54.95b±0.72 

A  10.83ab±0.11    56.22ab±0.31 

B   9.32bc±0.09    57.64a±0.56 

C   8.55c±0.61    57.18a±0.18 

Ortalama değerler ± standart sapmayı ifade etmektedir.  
a-c:Aynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan birbirinden farklıdır *(p<0.05), **(p<0.05). 
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En yüksek su tutma kapasitesi değeri %1 enzim ilaveli gruba; en düşük değer ise kontrol 

grubuna aittir. Transglutaminaz enziminin et ürünlerinde, bağlama özellikleri üzerine etkisi 

çelişkilidir (Trespalacios ve Pla, 2007). Hammer (1998) mikrobiyal transglutaminazın, sosisler 

üzerinde su bağlama özelliği açısından önemli bir etkisini tespit etmemiştir. Dimitrakopoulou 

ve ark. (2005) araştırmasında, tuz seviyesinin artmasıyla ürünün nem içeriğinin de arttığını 

tespit etmiştir (p<0.05). Ayrıca su tutma özelliğini geliştirmek amacıyla et ürünlerinde tuz 

(NaCl) kullanıldığını belirtmiştir. 

3.5. DUYUSAL ANALİZ 

Şekil 4. Transglutaminaz enziminin örneklerin genel kabul edilebilirlik parametresi üzerine 

etkisi  

Enzim ilavesi gruplar arasında istatistiki açıdan önemsizdir (p>0.05). Duyusal analizin genel 

kabul edilebilirlik parametresinde en düşük puan %1.5 enzim ilaveli gruba verilmiştir (Şekil 4). 

Kaya (2018), transglutaminaz ilavesiyle ürettikleri pastırmaların duyusal analizinde, tekstür 

parametresinin transglutaminaz uygulamasından etkilendiğini (p<0.05), renk, tat, koku ve genel 

kabul edilebilirlik parametrelerinin ise enzim uygulamasından etkilenmediğini (p>0.05) tespit 

etmiştir. Fulladosa ve ark. (2009), azaltılmış tuz içeriğine sahip, transglutaminazla yeniden 

yapılandırılmış kuru kürlenmiş jambonlar üzerine potasyum laktat ve yüksek basıncın etkisini 

inceledikleri çalışmada, potasyum laktat ilavesinin, yeniden yapılandırılmış jambonların 

duyusal özelliklerini önemli ölçüde etkilemediğini tespit etmiştir (p<0.05).  

3.6. TEKSTÜR 

Tablo 3’te transglutaminazın köfte örneklerinin tekstür parametrelerine etkisi görülmektedir. 

Enzim ilavesinin sertlik, çiğnenebilirlik, sakızımsılık ve elastikiyet parametreleri üzerindeki 

etkisi istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). %1.5 enzim ilaveli grupta en yüksek 

sertlik, çiğnenebilirlik ve sakızımsılık değerleri elde edilirken; en düşük değerler kontrol 

grubunda belirlenmiştir. 

Tablo 3. Transglutaminaz ilavesinin örneklerin tekstür özellikleri üzerine etkisi 

Örnek Sertlik (N) Çiğnenebilirlik 

(N×mm) 

Sakızımsılık 

(N) 

Elastikiyet 

K (Kontrol) 86.47b±11.98 30.31b±2.82 43.22b±3.79 0.70b±0.00 

A 129.93ab±15.40 48,69a±5.42 67.31a±6.15 0.72ab±0.02 

B 129.15ab±13.08 49,84a±3.05 66.97a±4.91 0.74a±0.00 

C 139.39a±2.20 50.34a±2.97 70.79a±4.39 0.71ab±0.00 

Ortalama değerler ± standart sapmayı ifade etmektedir. 
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a-bAynı sütundaki farklı harfler istatistiki açıdan birbirinden farklıdır (p<0.05) 

Transglutaminaz ilavesinin, moleküller arası ε-(γ-glutamil)-lisil çapraz bağlarının oluşumu 

yoluyla daha sıkı jel ağ yapısına neden olduğu birçok araştırmada bildirilmektedir (Tseng ve 

ark., 2000). Muguruma ve ark. (2003) transglutaminazla modifiye edilmiş proteinlerin, düşük 

bir sodyum tripolifosfat seviyesine sahip sosis karışımına eklenmesinin, tekstürü geliştirdiğini 

tespit etmişler (%0.05), bu sayede sosis karışımında sodyum tripolifosfat kullanımının 

azaltılmasını sağlayabileceği sonucuna varmışlardır. Pietrasik ve Li-Chan (2002), 

transglutaminaz içeren jel örneklerinin, enzimsiz üretilen jellerden daha yüksek sertlik, 

yapışkanlık, esneklik, kırılganlık ve çiğnenebilirlik özelliği gösterdiğini bulmuştur (p<0.05).   

4. ÇIKARIM

Araştırma sonuçları, doğrudan tüketim için elverişsiz olan çıkma tavuk etinin değerlendirilmesi 

amacıyla transglutaminaz enzimi kullanımının faydalı olduğunu göstermiştir. En belirgin etki 

pişirme kaybı sonuçlarında görülmüştür. Köftelerde artan transglutaminaz oranıyla pişirme 

kayıpları da azalmıştır. Su tutma kapasitesi de %1 enzim ilaveli gruba kadar artarken, daha 

sonra az da olsa düşmüştür. Sertlik, çiğnenebilirlik ve sakızımsılık değerleri de, artan enzim 

konsantrasyonuna paralel olarak artmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak protein fraksiyonlarını 

geliştirme amacıyla enzim kullanılabilir. 

KAYNAKÇA 

AOAC, 2000, Official Methods Of Analysis Of Aoac Int. (17th Ed.). Aoac Int. Suite 500, 481 

North Frederick Avenue Gaithersburg, Maryland 20877-2417 Usa. 

Bailey, A. J., 1984, The Chemistry Of Intramolecular Collagen, Recent Advances In Chemistry 

Of Meat, 22-40. 

Baker, R. Ve Darfler, J., 1968, A Comparison Of Leghorn Fowl And Fryers For Precooked 

Battered Fried Chicken, Poultry Science, 47 (5), 1590-1599. 

Cofrades, S., López-López, I., Ruiz-Capillas, C., Triki, M. Ve Jiménez-Colmenero, F., 2011, 

Quality Characteristics Of Low-Salt Restructured Poultry With Microbial 

Transglutaminase And Seaweed, Meat Science, 87 (4), 373-380. 

Devitre, H. A. Ve Cunningham, F., 1985, Tenderization Of Spent Hen Muscle Using Papain, 

Bromelin, Or Ficin Alone And In Combination With Salts, Poultry Science, 64 (8), 

1476-1483. 

Dimitrakopoulou, M., Ambrosiadis, J., Zetou, F. Ve Bloukas, J., 2005, Effect Of Salt And 

Transglutaminase (Tg) Level And Processing Conditions On Quality Characteristics Of 

Phosphate-Free, Cooked, Restructured Pork Shoulder, Meat Science, 70 (4), 743-749. 

El-Magoli, S. B., Laroia, S. Ve Hansen, P., 1996, Flavor And Texture Characteristics Of Low 

Fat Ground Beef Patties Formulated With Whey Protein Concentrate, Meat Science, 42 

(2), 179-193. 

Fulladosa, E., Serra, X., Gou, P. Ve Arnau, J., 2009, Effects Of Potassium Lactate And High 

Pressure On Transglutaminase Restructured Dry-Cured Hams With Reduced Salt 

Content, Meat Science, 82 (2), 213-218. 

Gökalp, H. Y., Kaya, M. Ve Zorba, Ö., 1999, Et Ürünleri Işleme Mühendisliği, P. 

Gujral, H. S., Kaur, A., Singh, N. Ve Sodhi, N. S., 2002, Effect Of Liquid Whole Egg, Fat And 

Textured Soy Protein On The Textural And Cooking Properties Of Raw And Baked 

Patties From Goat Meat, Journal Of Food Engineering, 53 (4), 377-385. 

Hammer, G., 1998, Microbial Transglutaminase And Diphosphate In Finely Comminuted 

Cooked Sausage, Fleischwirtschaft (Germany). 

                                                                                                                                                                  326



Hunt, M., Acton, J., Benedict, R., Calkins, C., Cornforth, D., Jeremiah, L., Olson, D., Salm, C., 

Savell, J. Ve Shivas, S., 1991, Guidelines For Meat Color Evaluation, 44th Annual 

Reciprocal Meat Conference, 9-12. 

Inal, T., 1992, Besin Hijyeni: Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolu, Final Ofset, P. 

Kang, G., Kim, S., Kim, J., Kang, H., Kim, D., Seong, P., Cho, S., Park, B. Ve Kim, D., 2012, 

Effect Of Flammulina Velutipes On Spent-Hen Breast Meat Tenderization, Poultry 

Science, 91 (1), 232-236. 

Kaya, D. M., 2018, Pastırma Üretiminde Transglutaminaz Enziminin Kullanılması. 

Kaya, S., 1997, Yaşlı Yumurta Tavuk Karkaslarının Değişik Etlerinin Taze Ve Dondurarak 

Depolandıktan Sonra Farklı Tuz Ve Fosfat Ilavesi Ile Oluşturulan Emisyonlarının 

Çeşitli Özelllikleri, Pamukkale Üniversitesi. 

Kilic, B., 2003, Effect Of Microbial Transglutaminase And Sodium Caseinate On Quality Of 

Chicken Döner Kebab, Meat Science, 63 (3), 417-421. 

Kumar, R. Ve Sharma, B., 2005, Evaluation Of The Efficacy Of Pressed Rice Flour As 

Extender In Chicken Patties, Indian Journal Of Poultry Science, 40 (2), 165-168. 

Lambooij, E., Potgieter, C., Britz, C., Nortje, G. Ve Pieterse, C., 1999, Effects Of Electrical 

And Mechanical Stunning Methods On Meat Quality In Ostriches, Meat Science, 52 

(3), 331-337. 

Lyon, B. Ve Hamm, D., 1986, Effects Of Mechanical Tenderization With Sodium Chloride 

And Polyphosphates On Sensory Attributes And Shear Values Of Hot-Stripped Broiler 

Breast Meat, Poultry Science, 65 (9), 1702-1707. 

Martínez, B., Miranda, J. M., Franco, C. M., Cepeda, A. Ve Vázquez, M., 2011, Evaluation Of 

Transglutaminase And Caseinate For A Novel Formulation Of Beef Patties Enriched In 

Healthier Lipid And Dietary Fiber, Lwt-Food Science And Technology, 44 (4), 949-956. 

Motoki, M. Ve Seguro, K., 1998, Transglutaminase And Its Use For Food Processing, Trends 

In Food Science & Technology, 9 (5), 204-210. 

Muguruma, M., Tsuruoka, K., Katayama, K., Erwanto, Y., Kawahara, S., Yamauchi, K., Sathe, 

S. Ve Soeda, T., 2003, Soybean And Milk Proteins Modified By Transglutaminase 

Improves Chicken Sausage Texture Even At Reduced Levels Of Phosphate, Meat 

Science, 63 (2), 191-197. 

Pietrasik, Z. Ve Li-Chan, E., 2002, Binding And Textural Properties Of Beef Gels As Affected 

By Protein, Κ-Carrageenan And Microbial Transglutaminase Addition, Food Research 

International, 35 (1), 91-98. 

Trespalacios, P. Ve Pla, R., 2007, Simultaneous Application Of Transglutaminase And High 

Pressure To Improve Functional Properties Of Chicken Meat Gels, Food Chemistry, 

100 (1), 264-272. 

Tseng, T.-F., Liu, D.-C. Ve Chen, M.-T., 2000, Evaluation Of Transglutaminase On The 

Quality Of Low-Salt Chicken Meat-Balls, Meat Science, 55 (4), 427-431. 

Uran, H., Aksu, F., Yılmaz, I. Ve Durak, M. Z., 2013, Transglutaminaz Enziminin Tavuk 

Köftesinin Kalite Özelliklerine Etkisi. 

Uran, H. Ve Yilmaz, I., 2018, A Research on Determination of Quality Characteristics of 

Chicken Burgers Produced with Transglutaminase Supplementation, Food Science And 

Technology, 38 (1), 19-25. 

Wu, F.-G., Tsao, P.-H., Lee, Y.-C. Ve Guo, S.-F., 1996, Effects of Acid or Alkaline Treatment 

on Thermal Denaturation of Connective Tissue From Spent Hen, Journal-Chinese 

Society of Animal Science, 25, 335-346. 

                                                                                                                                                                  327
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ÖZET 

Doğrudan insan beslenmesinde kullanılan cin mısırı, bütün dünyada insanlar 

tarafından sevilerek tüketilen fast-food gıdalardan biridir. Tane yapısı ve kabuk özelliği 

nedeniyle ısıtıldığı zaman patlayan cin mısırı, genellikle 'patlak mısır' olarak tanınmakta olup, 

tüketimi ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Bu durum, bir taraftan üreticilere 

alternatif bir ürün sunma ve birim alandan elde edilen gelirin artmasını sağlarken, diğer 

taraftan da tüketicilere sağlıklı ve besleyici ürün tüketme imkanı vermektedir. Düşük kalorisi 

ve tam tahıllı mısır enerjisi alımı ile açlık duygusunu azaltması, tok tutucu ve mide asiti emici 

özelliğiyle de iyi bir diyet ürünü olan cin mısırı; içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde de 

insan beslenmesi açısından önemlidir. 

Cin mısırında kaliteyi oluşturan başlıca unsurlar; patlama hacmi, patlamayan tane 

oranı, yumuşaklık ve lezzetliliktir. Bunlar içerisinde de en önemlisi patlama hacmi ve 

patlamayan tane oranıdır. Patlama hacmi ile patlamayan tane oranı arasında genellikle ters bir 

ilişki vardır. Patlama hacmi tanenin nem içeriği, tane iriliği, tane verimi, çeşit özelliği, 

patlatma metodu ve tane kabuğunun zarar görüp görmeme durumuna bağlı olarak 

değişmektedir. Bu faktörler içerisinde de en önemli ve belirleyici olanı, patlama esnasında 

tanenin içinde oluşan basıncın seviyesini artırarak patlamayı sağlayan tanenin nem içeriğidir.  

Genellikle patlama hacmi bakımından optimum nem içeriği % 13-14'dür. Orta 

büyüklükteki taneler en yüksek patlama hacmi ve en düşük patlamamış tane oranı verirken, en 

düşük patlama hacmi ve en fazla patlamayan tane oranı küçük tanelerden elde edilmektedir. 

Hibrit çeşitlerde kalite, açıkta tozlanan popülasyonlardan yüksek iken, patlatma metodu da 

patlama hacmi ve patlamayan tane oranı üzerinde etkili faktörlerden biridir. Genellikle 

geleneksel yöntem mikrodalgadan daha iyi patlama performansı vermektedir.  

Bu bildiride, cin mısırında kalite ve bunu etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler verilecek ve 

önerilerde bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cin mısırı, kalite, patlama hacmi, patlamayan tane oranı 
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ABSTRACT 

Popcorn is used primarily for human consumption as a favorite nutritious snack food 

in the world. Popcorn that explodes when heated due to its grain structure and pericarp 

feature, is generally known as 'popcorn' and its consumption is increasing in Turkey and in 

the world. This situation not only provides an alternative product to producers and increases 

the income from the unit area, but also gives consumers the opportunity to consume healthy 

and nutritious products. It is a good diet product with its low calorie and whole grain corn 

energy intake, reducing the feeling of hunger, keeping satiety and absorbing stomach acid; It 

is also important for human nutrition thanks to the vitamins and minerals it contains. 

The main factors that make up the quality of popcorn are; expansion volume, 

percentage of unpopped kernels, palatability and tenderness. The most important of these is 

the expansion volume and the percentage of unpopped kernels. There is usually an inverse 

relationship between the explosion volume and the percentage of unpopped kernels.  Popping 

volume depends on many factors such as moisture content, kernel size, grain yield, genotype, 

popping method, harvesting and handling practices. Among all factors affecting expansion 

volume, moisture content is the most critical factor, because the moisture inside the kernel 

expands to a point where enough pressure is built up to burst the pericarp.  

Generally, the optimum moisture contents for popping range from 13 to 14%. 

Medium-sized grains give the highest popping volume and the lowest the percentage of 

unpopped kernels, while the lowest expansion volume and the most the number of unpopped 

kernels are obtained from small grains. While the quality in hybrid varieties is higher than in 

open- pollinated variety, and also popping method affects popping volume and  percentage of 

unpopped kernels. In general, popcorn is popped better in conventional methods than 

microwave oven.  

In this report, information on quality and factors affecting it will be given and 

suggestions will be made. 

Keywords: Popcorn, quality in popcorn, expansion volume, percentage of unpopped kernel 

1. GİRİŞ

Doğrudan insan beslenmesinde kullanılan cin mısırı, bütün dünyada insanlar 

tarafından en çok sevilerek tüketilen fast-food gıdalardan biri olup, tüketimi ülkemizde ve 

dünyada her geçen gün artmaktadır. Cin mısırı besin muhtevası, içerdiği vitamin ve mineraller 

sayesinde insan beslenmesinde önemli bir yer tutmasının yanında, lif içeriğinin yüksek 

olması, açlık duygusunu azaltması, tok tutucu ve mide asidini emici özelliğiyle de iyi bir diyet 

ürünüdür (Ülger, 1998). Cin mısırının tüketiminin artması, bir taraftan üreticilere alternatif bir 

ürün sunma ve birim alandan elde edilen gelirin artırılması konusunda önemli bir fırsat 

sunarken, diğer taraftan da tüketicilere sağlıklı ve besleyici değeri yüksek ürün tüketme 

imkanı vermektedir (Gökmen ve ark., 1999).  

     Üreticiler yetiştirdikleri cin mısırı çeşitlerinin tane verimlerinin yüksek, saplarının 

sağlam ve hastalıklara dayanıklılıklarının iyi olmasını isterken; tüketiciler ise patlama 

hacminin yüksek, patlamış ürünün yumuşak, lezzetli ve kabuk kalıntısının az, patlamayan 

tane oranının da düşük olmasını istemektedirler (Babic ve Pajic, 1992). Gerek üreticilerin 

gerekse tüketicilerin söz konusu taleplerinin karşılanması, üretimde kullanılan çeşit (Pajic, 
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1990), yetiştirme teknikleri (Gökmen ve ark., 2001), ürünün nem içeriği (Gökmen, 2004), 

tanelerin iriliği (Babic ve Pajic, 1992), patlatma yöntemleri (Dofing ve ark., 1990) gibi pek 

çok faktöre bağlı olarak değişmektedir. 

2. TANE YAPISI

Olgun bir cin mısırı tanesi kabuk, endosperm ve embriyo kısımlarından meydana gelir. 

Taneyi sıkıca saran ve onu dış etmenlerden koruyan kabuk, yaygın olarak yetiştirilen diğer 

mısır tiplerine (at dişi ve sert) göre hem daha kalın, hem de ısı iletkenliği 2.0-2.9 kat daha 

yüksektir (Silva ve ark., 1993). Bu durum, bir taraftan ısının tanenin merkezine daha etkili bir 

şekilde iletilmesini sağlarken, diğer taraftan da tanenin içinde buhar haline gelen suyun dışarı 

çıkmasını engelleyerek, tanenin patlamasına neden olmaktadır.  

Mısır tanesi yaklaşık % 70 nişasta içerir ve bu nişastanın yaklaşık % 98’i de 

endospermde bulunur (Kün, 1994). Cin mısırı yumuşak (amilopektin) ve sert (amiloz) nişasta 

oranı ve bunların tanedeki dağılışı ile özellikle at dişi ve sert mısırdan farklılık gösterir 

(Hallauer, 1994). At dişi ve sert mısırlar normal olarak % 70-80 amiloz nişastası içerirken, 

cin mısırda endospermdeki nişastanın tamamına yakını amiloz nişastası olup, amilopektin 

nişastası çok azdır (Pajic ve Babic, 1991). Hatta bazı çeşitlerde değerlendirmeye alınmayacak 

kadar düşük oranlardadır. Cin mısırında jelatinize olan ve iç buhar basıncının etkisiyle 

patlayan kısım sert nişastadır (Hoseney ve ark., 1983). 

Tane ağırlığının % 12-14’ünü oluşturan embriyo, protein ve yağlarca zengindir (Kün, 

1994). Cin mısırında patlama olayına etkisi en az olan kısım embriyodur. 

 Farklı mısır tiplerinde sert ve yumuşak nişastanın yeri ve oranları 

Cin mısır taneleri genellikle tane büyüklüklerine göre küçük, orta ve büyük olarak 

sınıflandırılırlar. Ticari olarak sınıflandırmaya göre 10 g’da tane sayısı 52-67 büyük, 68-75 

orta ve 76-105 küçük taneli olarak adlandırılır. Küçük taneli ürün daha gevrek ve az kalıntı 

bırakan mısır patlağı oluşturduğundan genellikle ev kullanımı için uygundur. Büyük taneler 

daha büyük, güzel görünümlü ve daha dayanıklı mısır patlağı oluşturduğundan ticari satıcılar 

için uygundur. Orta büyüklükteki mısırlar her iki kullanım için uygundur (Ziegler ve ark., 

1984). 
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3. CİN MISIRINDA KALİTE FAKTÖRLERİ

 3.1. PATLAMA HACMİ 

Cin mısırının teknolojik olarak kalitesinin belirlenmesinde en önemli kriter patlama 

hacmidir. Patlama hacmi ile diğer kalite özellikleri arasında olumlu ve önemli bir ilişki vardır. 

Yaygın olarak patlama hacmi, bir gram mısırın patladıktan sonraki hacmi olarak tanımlanır. 

En iyi ticari mısırlar 30-40 ml patlama hacmine sahip olanlardır (Watson ve Ramstad, 1994). 

 3.2. PATLAMAYAN TANE ORANI 

Cin mısırında önemli kalite faktörlerinden biri de patlamayan tane oranıdır. Patlatma 

işleminden sonra patlamayan veya çok az açılmış (7.14 mm’lik elekten geçen) tane olarak 

tanımlanan patlamamış taneler, patlama hacmini olumsuz etkilediklerinden oranının mümkün 

olduğu kadar düşük olması istenir (Song ve ark. 1991). 

 3.3. PATLAMIŞ TANENİN ŞEKLİ 

Cin mısır,  patlayınca aldıkları şekillere göre mantar ve kelebek olmak üzere iki grupta 

incelenir. Mantar şeklinde patlayan mısırda kabuk her taraftan eşit olarak genleşip patlarken, 

düzensiz şekilde açılanlarda ise patlayan tane kelebek şeklini almaktadır. Yaygın olarak 

kullanılan kelebek tip olsa da, mantar tipinde patlayanlardan da şekerlemeler üretilmektedir.     

  Cin mısırında patlamış tane şekli 

 3.4. YUMUŞAKLIK VE LEZZETLİLİK 

Cin mısırında kalite faktörlerinden biri de yumuşaklık ve lezzetliliktir. Tüketiciler 

patlamış tanenin lezzetli ve ağızda kolayca çiğnenmesini (sakızlaşmamasını) arzu ederler.  

 3.5. KABUK KALINTISI 

Cin mısırında diğer bir kalite faktörü de kabuk kalıntısı miktarı olup, tüketiciler patlayan 

tanelerin beyaz ve kabuk kalıntısının mümkün olduğu kadar az olmasını isterler.  
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     3.6. PATLAMIŞ TEK TANE HACMİ 

Cin mısırında bir diğer kalite faktörü de patlamış tek tane hacmidir. Bu değer ne kadar 

yüksekse, patlama hacmi de o kadar yüksektir. 

4. CİN MISIRINDA KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 4.1. TANENİN NEM İÇERİĞİ 

Cin mısırında kaliteyi etkileyen en önemli faktör tanenin nem içeriğidir. Çünkü nem 

patlama esnasında tanenin içinde oluşan basıncın seviyesini artırarak patlamayı sağlamaktadır 

(Hoseney ve ark., 1983). Patlama hacmi ve diğer kalite faktörleri bakımından tanede en 

uygun nem içeriği % 14’dür (Pajic, 1990). Tanenin nem içeriği bu değerin altına düştüğünde 

veya üzerine çıktığında kalite özelliklerinde önemli ölçüde azalma görülmektedir (Gökmen, 

2004). Song ve Eckhoff (1994), maksimum patlama hacminin elde edildiği optimum nem 

içeriğinin tane iriliğine göre değiştiğini, genellikle tane iriliği arttıkça patlama hacmi 

bakımından optimum nem seviyesinin düştüğünü bildirmektedirler. Optimum nem 

seviyesinin altına düşecek şekilde kurutulan cin mısırı, tekrar % 13.5-14 nem içeriğine kadar 

nemlendirilecek olursa, kurutmadan önceki durumda elde edilen patlama hacmine tekrar 

ulaşmak mümkün değildir (Ziegler ve ark., 1984). Bu nedenle kurutma ve depolama 

konusunda dikkatli olunmalıdır. 

 4.2. TANE İRİLİĞİ 

Tane iriliği cin mısırında patlama hacmini etkileyen önemli özelliklerden birisidir. 

Genellikle endospermin tamamına yakını sert nişastadan oluşan küçük taneli genotiplerde 

patlama hacmi yüksek, iri tanelilerde ise düşüktür (Pajic, 1990). Tane iriliği artıkça yumuşak 

nişasta oranı artmakta, bu da patlama hacmini düşürmektedir (Babic ve Pajic, 1992). 

Pordesimo ve ark. (1991), cin mısırı çeşitleri arasında patlama özelliği bakımından ortaya 

çıkan farklılığın temel nedeninin yumuşak ve sert nişastanın nispi oranı ve dağılımı olduğunu, 

tanedeki yumuşak nişasta oranı arttıkça patlama hacminin düştüğünü bildirmektedirler. 

 4.3. PATLATMA METODU 

Günümüzde cin mısırı farklı yöntemler kullanılarak patlatılmaktadır. Özellikle son 

yıllarda ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede mikro dalga fırınlarda 

patlatma işlemi giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak bu metotta klasik metotlara göre genellikle 

patlama hacmi düşük, patlamayan tane oranı ise yüksektir (Dofing ve ark., 1990).  Konuyla 

ilgili yapılan bir çalışmada, %14 nem seviyesinde yağsız patlatmadan elde edilen patlama 

hacmi, aynı nem seviyesinde yağlı patlatmadan elde edilen değerlerden % 20 daha yüksek 

bulunmuştur (Metzger ve ark., 1989).  Gökmen (2004), patlama hacminin elektrikli patlatıcı 

(32.0 cm
3
/g) ve tencerede yağsız ve tuzsuz (31.7 cm

3
/g) patlatma yöntemlerinde, mikrodalga 

fırından (30.2 cm
3
/g) daha yüksek, patlamayan tane oranının ise daha düşük olduğunu ifade 

etmektedir. Araştırıcı, yağ ve tuz kullanılarak yapılan patlatmada, bunların kullanılmadığı 

duruma göre kalite özelliklerinin daha düşük bulunduğunu da bildirmektedir.  
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 4.4. ÇEŞİT 

Cin mısırında patlama özellikleri tohumluk tipi ve genotiplere göre de farklılık 

göstermektedir. Melez çeşitlerin patlama hacmi ve patlamış tek tanenin hacmi açıkta tozlanan 

çeşitlere göre daha yüksek iken, patlamayan tane oranı daha düşüktür (Gökmen, 2004; Sakin 

ve ark., 2005). Melez çeşitler içerisinde de sert nişasta oranı yüksek ve taneleri orta irilikte 

olanların patlama hacmi diğerlerine göre daha yüksektir (Hoseney ve ark., 1983; Pordesimo 

ve ark., 1991). Konuya ilişkin yapılan bir araştırmada, en düşük patlama hacmi 24.4 cm
3
/g ile 

popülasyondan elde edilirken, melez genotipler de bu değer 29.4-34.4 cm
3
/g arasında 

değişmiştir. Bu durum popülasyonda tanelerin heterojen ve iri olmasından kaynaklanabilir 

(Song ve ark., 1991). Cin mısırı ile sert veya at dişi mısırın melezlenmesinden elde edilen 

çeşitlerin tane verimi yüksek olmasına rağmen, patlama hacimleri düşüktür (Dofing ve ark., 

1991; Robbins ve Ashman, 1984). 

 4.5. TANE VERİMİ 

Cin mısırında tane veriminin yüksek olmasının yanında patlama hacminin de iyi 

olması arzu edilen bir özelliktir. Bununla birlikte, düşük ve orta verimli çeşitler yüksek 

verimli çeşitlere göre patlama hacmi bakımından genellikle daha iyi sonuçlar vermektedirler 

(Pajic, 1990). Tane verimi ile patlama hacmi arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada, 

tane verimi bakımından ilk iki sırayı alan genotipler, patlama hacmi bakımından son iki sırayı 

almışlardır. Tane verimi yüksek olan çeşitlerin taneleri genellikle daha iridir. İri taneler, 

küçük tanelere göre daha fazla yumuşak nişasta içermektedir (Pajic, 1990). Bu nedenle tane 

verimi yüksek olan çeşitlerde patlama hacmi düşmektedir. Dofing ve ark., (1991), cin 

mısırında verim ile kalite arasında ters bir ilişkinin olduğunu bildirmektedirler.  

     4.6. HASAT VE DEPOLAMA SIRASINDA TANEDE MEYDANA GELEN 

ZARARLAR 

Patlama performansı ve kalite, hasat ve sonrasında yapılan uygulamalardan da 

etkilenmektedir. Mekanizasyonun yaygınlaştığı ülkelerde ve geniş üretim bölgelerinde hasat, 

genellikle biçerdöverle yapılmaktadır. Bu bölgelerde biçerdöverin ayarı iyi yapılmaz ve hasat 

sırasında tanedeki nem oranı % 18’den fazla veya % 15’den daha düşük olursa tanelerde zarar 

meydana gelmekte, buda patlama hacmini düşürmektedir (Ziegler ve ark., 1984).  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Cin mısırında en önemli kalite özellikleri patlama hacmi ve patlamayan tane oranıdır. 

Patlama hacmini etkileyen en önemli faktör de tane nemidir. Patlama hacmi bakımından 

optimum nem içeriği % 14’ dür. Nem oranı bu seviyenin altına düştüğünde veya üstüne 

çıktığında patlama hacmi önemli ölçüde düşmektedir.  

Orta büyüklükteki taneler en yüksek patlama hacmi ve en düşük patlamayan tane oranı 

verirken, en düşük patlama hacmi ve en fazla patlamayan tane oranı küçük tanelerden elde 

edilmektedir. Geleneksel metotlarda patlama hacmi genellikle daha yüksektir. Yağ ve tuz 

kullanılarak yapılan patlatmada, bunların kullanılmadığı duruma göre patlama hacmi daha 

düşük olmaktadır. 
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Melez çeşitlerin patlama hacmi açıkta tozlananlara göre daha yüksek olduğundan, 

üretimde mümkün olduğunca melez çeşitlere yer verilmelidir. Cin mısırında verim ve kalite 

arasında genellikle ters bir ilişki vardır. Ancak tane verimi yüksek patlama hacmi de kabul 

edilebilir seviye de olan çeşitler geliştirilmiş olup, hem üretici hem de tüketicilerin isteklerini 

karşılayacak bu tip çeşitler yaygınlaştırılmalıdır. 

Mekanizasyonun yaygınlaştığı ülkelerde ve geniş üretim bölgelerinde yapılan makinalı 

hasatta, tanelerdeki nem oranı % 15-18 arasında olmalı ve biçerdöverler tanelerin kabukları 

zarar görmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. 
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ÖZET 

Türkiye sahip olduğu coğrafya itibari ile birçok meyve türünün yetiştiriciliğine uygun bir 

ortamda bulunmasının yanı sıra birçoğunun da anavatanı durumundadır. Ceviz de bu türlerden 

birisidir. Ceviz; kereste sanayinde kullanılan değerli kerestesi, insan sağlığı açısından çok 

önemli olan meyvesi, boya sanayinde kullanılan yeşil kabuğu, yine boya sanayi ve kozmetikte 

kullanılan yaprakları ile değerli ve ticari açıdan oldukça önemli bir bitki türüdür.  

Ülkemizde ceviz yetiştiriciliği çok eski zamanlardan beri çoğunlukla tohumdan yapılmakta 

olup, son yıllarda aşılı fidanlarla ceviz üretimine önem verilmiştir. Tohumdan yetişen 

cevizlerin heterozigot açılım göstermelerinden dolayı tümüyle standart meyve vermeleri 

olanaksızdır. Bu populasyon içindeki genetik değişim farklı ıslah çalışmaları için gen kaynağı 

olarak kullanılabilecek ve birçok gen kaynağını karşılayabilecek düzeydedir. Ağaç varlığı, 

üretimi ve ıslah materyali olması açısından çok değerli bir hazine olan ceviz tiplerine sahip 

ülkemiz, dünyanın pek çok ülkesinde bulunmayan bir avantaja sahiptir. 

Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi meyvecilikte de çok eski zamanlardan beri yabani 

formlardan seleksiyonlar yapılmış ve bunlar ıslahın başlangıcını oluşturmuştur. Cevizin ıslahı 

ve yeni çeşitlerin elde edilmesi; klasik anlamda melezlemeden başlayarak yeni bir çeşit elde 

edinceye kadar devam eden düzenli bir ıslah programına dayalı olabileceği gibi binlerce yıldır 

tohumla yapılan yetiştiriciliğin sonucu olarak meydana gelmiş çöğür ağaçları populasyonu 

arasından istenilen özellikleri taşıyan ağaçların seçilmesiyle de yapılabilmektedir. Bitkileri 

ıslah etmek için hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın en son aşamayı seleksiyon 

oluşturmuştur. 

Türkiye’de üzerinde en çok seleksiyon çalışması yapılan türlerin başında ceviz gelmektedir. 

Ülkemizin bu tür yönünden zengin bir genetik varlığa sahip olması, ıslah çalışmalarında kısa 

zamanda başarıya ulaşılmasını sağlamaktadır. Ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan 

seleksiyon çalışmaları ile elde edilen üstün nitelikli bazı tipler çeşit olarak tescil edilmiştir. Bu 

çeşitlerden fidan üretimi başladığı gibi çeşit değiştirme aşılarında da bu çeşitlerin yer aldığı 

görülmektedir. Bu genetik varyasyon içerisinde üstün vasıflı tiplerin çoğaltılarak koruma 

altına alınması son derece önemlidir.   

Bu çalışmada; ülkemizde yürütülen ceviz seleksiyon çalışmaları derlenmiş ve sonuçları 

değerlendirilmiştir. Eserin amacı, ülkemizin farklı bölgelerinde seçilmiş bazı ceviz 

genotiplerinin önemli özelliklerini değerlendirerek ilerideki ıslah çalışmalarına katkıda 

bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ceviz, genotip seleksiyon, bölgeler 
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ABSTRACT 

Turkey has suitable environment for production of many fruit species because of its 

geographical location in addition it is also the homeland of many species. Walnut is one of 

these species. Walnut; It is a valuable and commercially important plant with its valuable 

timber used in the timber industry, its fruit, which is very important in terms of human health, 

the green bark used in the paint industry, and the leaves used in the paint industry and 

cosmetics. 

In Turkey, walnut cultivation has been mostly made of seeds since ancient times, and in 

recent years, importance has been given to walnut production with grafted seedlings. It is 

impossible for walnuts grown from seeds to produce completely standard fruits due to their 

heterozygous expansion. The genetic change in this population is at a level that can be used as 

a gene source for different breeding studies and can meet many gene sources. Our country, 

which is a valuable treasure in terms of tree presence, production and breeding material, has 

an advantage not found in many countries of the world. 

As in other cultivated plants, selection has been made from wild forms since ancient times 

and this has been the beginning of breeding. Walnut breeding and obtaining new varieties; It 

can be based on a regular breeding program that continues from hybridization to a new 

variety, or it can be done by selecting trees with the desired characteristics among the 

population of seedling trees that have occurred as a result of cultivation with seeds for 

thousands of years. No matter what method is used to treat plants, the final stage is selection. 

Walnut is among the most species selection work carried out on in Turkey. The fact that our 

country has a genetic richness in this respect enables success in breeding studies in a short 

time. Some of the high quality species obtained by selection studies in different regions of our 

country have been registered as varieties. It is seen that sapling production of these varieties 

has started, as well as these varieties in variety replacement vaccines. In this genetic variation, 

it is extremely important to reproduce and protect the highly skilled types. 

In this study; Walnut selection studies conducted in our country were compiled and the results 

were evaluated. The aim of this study is to contribute to future breeding studies by evaluating 

the important features of some walnut genotypes selected in different regions of Turkey. 

Keywords: Walnut, genotype, selection, regions 

GİRİŞ 

Dünyada yaygın olarak yetiştirilen ceviz türü olan Juglans regia ülkemizin gen 

kaynaklarından olduğu meyve türlerinden birisidir. Ceviz yetiştiriciliğinin ülkemizde çok eski 

zamanlardan beri tohumla yapılagelmiş olmasından, tohumdan yetiştiricilikte geniş açılım 

göstermesinden ve dikogami gibi yabancı döllenmeyi gerekli kılan döllenme biyolojisinden 

dolayı ülkemiz genetik bakımdan büyük bir ceviz çeşitliliğine sahiptir. Bu genetik zenginlik 

yetiştiricilik açısından bir dezavantaj olsa da ıslah çalışmaları için büyük bir avantajdır.  

Şen (1988) Anadolu’nun sahip olduğu ceviz varlığı ile bir botanik bahçesi, genetik bahçe, gen 

bankası ve bir ceviz müzesi olduğunu belirtmiştir. Seleksiyon çalışmalarının beli bir alanda 

sınırlı kalıp, gözden kaçırılan tiplerin olmaması için nokta seleksiyonlar yapılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Gerek ağaç varlığı ve üretim gerekse ıslah materyali olması bakımından çok 
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kıymetli bir hazine diyebileceğimiz bu ceviz zenginliğimiz dünyanın başka hiçbir ülkesinde 

olmayan büyük bir potansiyeldir (Sütyemez 2001). 

Ülkemizde en fazla seleksiyon çalışması yapılan meyve türü ceviz olup, ilk seleksiyon 

çalışmaları 1971 yılında başlamıştır. Ölez (1971) Marmara Bölgesinde Bursa, Balıkesir, 

Çanakkale, Bilecik, Sakarya, İzmit, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul İl ve ilçelerini 

kapsayan çalışmasında 20 ümitvar tip belirlemiş ve daha sonra seleksiyon 2 aşamasına 

geçilmiştir.  

Ülkemizde 1993 yılına kadar Yalova 1, Yalova 3, Yalova 4, Kaplan 86, Şebin, Bilecik, 24 KE 

25, 04 KM-2 ve 04 KR-1 olmak üzere 116 biotipten 9 çeşit selekte edilmiştir (Çelebioğlu ve 

ark 1988, Ferhatoğlu 1993). 

Ülkemizde yapılan seleksiyon çalışmalarında, farklı amaçlara yönelik seleksiyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Önceleri sadece meyve özelliklerine göre seleksiyon yapılırken daha 

sonra geç yapraklanma ve yan dallarda meyve verme oranı gibi özellikler incelenmeye 

başlamıştır. Bazı çalışmalarda da meyve kalitesine, verime, hastalık ve zararlılara dayanım ve 

anaç özelliklerine göre farklı özellikler üzerine aynı çalışmada yer verilerek; her bir özellik 

için ayrı ümitvar bireyler belirlenmiştir (Akça ve Ayhan 1996, Akça ve Osmanoğlu 1996, 

Akça ve Muratoğlu 1996). 

Bazı seleksiyon çalışmalarında ise sadece meyve özelliklerine göre değil örneğin 

antibakteriyel özelliklerine de bakılmıştır. Meyve özelliklerine göre 5 üstün özellikli tip 

belirlenerek bunların antibakteriyel özellikleri de incelenmiştir. (Şimşek ve ark 2011).  Bazı 

çalışmalarda belirlenen ümitvar tipler üzerinde çalışmalar devam ederek biyokimyasal 

bileşimleri incelenmiştir (Koyuncu ve ark 2002). 

Ülkemizde gerçekleştirilen bölgesel seleksiyon çalışmalarının büyük kısmı seleksiyon 1 

aşamasında kalmış olmasına rağmen; seleksiyon I aşamasından sonra seleksiyon II aşamasına 

geçen çalışmalar da mevcuttur: Sütyemez ve Eti (2001) incelemeye değer buldukları 171 

genotipten 10 genotipte aşılama, çoğaltma ve adaptasyon aşamasına geçilmiştir.  Çınar 

(2018), daha önce seleksiyon ile seçilmiş genotiplerde seleksiyon 2 aşamasında “Maraş-10”, 

Maraş-12, S-1/1, TC, ve Bayrak genotiplerinin pomolojik özelliklerini incelemiştir.  Batman 

ili Kozluk ve Sason ilçelerinde geç yapraklanan ve yan dallarda meyve verme oranı yüksek ve 

kaliteli meyve özelliklerine sahip genotiplerin belirlenmesi amacıyla yürütülen seleksiyon 

çalışmasında belirlenen ümitar tiplerden 14 tanesi aşılanarak çoğaltılmış ve koruma altına 

alınmıştır (Acar, 2017). 

Akça (2005), ülkemizde yapılan ceviz seleksiyon çalışmalarında bazı özelliklerin farklı 

tanımlanması nedeniyle, yürütülen ve yürütülecek olan çalışmalarda araştırmacıların ortak 

hareket etmeleri için benzer kriterleri kullanılmalarının zorunlu hale gelmesinin uygun 

olacağını belirtmektedir. Böylece ülkemizde seleksiyon çalışmaları bir bütün olarak ele 

alınacak, UPOV kriterlerinin baz alınması gen havuzu oluşumunda önemli rol oynayacaktır.  

Dünyada seleksiyon yoluyla belirlenmiş ve hala standart çeşit olarak yetiştiriciliği yapılan 

Franquette, Parisienne, Corne, Marbot, Sorrento, Sibişel, ve Payne çeşitleri seleksiyon sonucu 

elde edilen çeşitlerdir (Sütyemez ve Eti 2001). Ülkemizde de seleksiyon çalışması ile 

belirlenmiş ve standart olarak yetiştirilen çeşitler ıslah edilmiştir.  Kahramanmaraş ve Kaman 

yöresinde 200.000 genotiple incelemeye başlanarak 170 genotip belirlenmiş olup Seleksiyon 

                                                                                                                                                                  338



II aşamasında ise 3 genotip belirlenerek Maraş 18, Sütyemez 1 ve Kaman 1, (Sütyemez, 

2016),  Maraş-12 (Sütyemez ve ark 2019) isimleriyle tescil edilmiş çeşitleridir. 

Bu çalışmamızda ülkemizin farklı yörelerinde yapılmış seleksiyon çalışmaları ve bu 

çalışmalarda belirlenmiş olan ümitvar bireylerin özellikleri verilmeye çalışılmıştır. Çalışmalar 

yapıldıkları bölgelere göre ayrılmış ve bölgeler karşılaştırılmaya çalışılmıştır.  

2. COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE SELEKSİYON ÇALIŞMALARI

Ülkemizde bugüne kadar yapılmış olan ceviz seleksiyon çalışmaları ile ilgili meyve verileri 

bölge ve illere göre incelenmiştir. Ayrıca her bölge için ortalama minimum ve maksimum 

aralıkları verilmiştir.  

Ülkemizin farklı bölgelerinde yürütülen ceviz seleksiyon çalışmalarına ait meyve özelllikleri 

çizelge 1, biyokimyasal özellikler çizelge 2, fenolojik özellikler çizelge 3’de özetlenmiştir. 

Seleksiyonda belirlenmiş bireylerin meyve özelliklerinin bölgelere göre ortalama en düşük ve 

en yüksek değer aralıkları Çizelge 4, biyokimyasal özelliklerinin bölge ortalama en düşük ve 

en yüksek değer aralıkları ise Çizelge 5’de belirtilmiştir. 

2.1. Morfolojik Özellikler 

Seleksiyon çalışmalarından elde edilen meyve verileri; seleksiyon çalışmasının yapıldığı 

bölge ve bölge içinde illerin alfabetik sırasına göre verilmiştir (Çizelge 1). Meyve morfolojik 

verileri olarak; meyve ağırlığı (g), iç ağırlığı (g), iç oranı (%), kabuk kalınlığı (mm), meyve 

boyutları [en (mm), boy (mm), yükseklik (mm)] değerlerine yer verilmiştir. 

2.1.1. Ümitvar genotip sayısı 

Her bir seleksiyon çalışmasında araştırmacıların incelemiş oldukları popülasyonlarda 

seleksiyon amaçlarına göre belirledikleri üstün özellikteki bireylerin sayısı her çalışma için 

verilmiş, bölgede yapılan çalışmalar arasında ortalama değerleri alınmıştır (Çizelge 1).  

2.1.2. Meyve ağırlığı 

Meyve ağırlığı değerleri meyvenin kabuklu ağırlık değeri (g) olarak verilmiştir. Marmara 

bölgesinde 8.29-18.03 g, Ege Bölgesinde 9.57-16.27 g, İç Anadolu 9.81-15.57 g, Akdeniz 

Bölgesinde10.30-16-52 g, Karadeniz Bölgesinde 9.02-15.49 g, doğu Anadolu Bölgesinde 

9.67-16.36 g ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 9.43-14.97 g arasında bulunmuştur (Çizelge 

1). 

2.1.3. İç ağırlığı (g) 

İç ağırlığı değerleri seleksiyon çalışmalarının yapıldığı yörelerde çizelge 1’de verilmiş, bölge 

ortalamaları ise çizelge 4’de verilmiştir. Buna göre iç ağırlığı değerleri; Marmara, Ege, İç 

Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sırasıyla 

3.68-8.90 g, 4.67-8.04 g, 4.95-7.78 g, 5.18-8.61 g, 4.93-7.70 g, 5.22-7.86 g ve 4.65-7.05 g 

değerleri arasında hesaplanmıştır  

2.1.4. İç oranı (%) 

İç oranı değerleri bölge ortalama değerlerine göre incelendiğinde; %38.26 ile en düşük 

Marmara bölgesinde, % 62.45 ile en yüksek Karadeniz bölgesinde hesaplanmıştır.  
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2.1.5. Kabuk kalınlığı (mm) 

Kabuk kalınlığı değerleri en düşük Ege, en yüksek Doğu Anadolu bölgesinde ölçülmüştür. 

(Çizelge 1) 

2.1.6. Meyve Boyutları 

Meyve boyutları, meyve eni (mm), meyve boyu (mm), meyve yüksekliği (mm) olarak 

verilmiştir. En yüksek meyve eni, boyu ve yükseklik değerleri sırasıyla Marmara Bölgesi 

(38.94 mm), Akdeniz Bölgesi (47.51 mm) ve Akdeniz Bölgesi (39.93 mm) olarak ölçülmüştür 

(Çizelge 1) 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri. 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

M
ar

m
ar

a 
B

ö
lg

es
i 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

Ölez 1971 20 6.4-23.4 1.7-10.6 23.1-57.5 * 26.7-48.9 27.8-52.9 25.4-43.4 

Sakarya Akyazı Beyhan 2009 19 11.20-18.00 6.0-8.50 47.61-63.00 0.87-1.87 30.87-36.56 33.26-44.09 34.80-39.31 

Amasya Gümüşhacıköy Keleş 2012 20 8.93-13.82 4.62-7.36 47.80-58.98 1.45-1.64 25.73-34.77 29.97-42.80 28.86-33.85 

Bursa Gemlik, 

Orhangazi, İznik 

ve Mudanya 

Akçay ve Tosun 2005 40 8.57-17.95 4.04-9.00 42.88-57.35 * 25.48-38.47 31.65-46.68 * 

Kocaeli Merkez Üner ve Sülüşoğlu 

Durul 2017 

35 6.33-16.96 2.03-9.02 29.93-67.41 1.19-2.30 22.88-35.99 29.63-49.27 23.10-39.17 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 26.8 8.29-18.03 3.68-8.90 38.26-60.84 1.17-1.94 26.33-38.94 30.46-47.15 29.04-38.93 

A
k

d
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Burdur Ağlasun Koyuncu ve görgün 2003 7 6.89-15.39 3.02-6.20 29.37-53.99 0.88-1.95 26.25-37.81 28.48-42.07 25.84-33.17 

Burdur Tefenni Ersoyol Kırışık 2017 10 13.04 6.53 65.09 1.65 * * * 

Hatay Kaşka ve ark 1996 20 11.09-19.70 5.55-15.56 50.04-78.98 0.92-1.10 

Hatay Bayazıt 2000 71 11.5-15.80 4.03-8.07 37.00-58.70 0.84-3.6 28.95-38.40 33.40-49.05 28.37-40.10 

Isparta Yalvaç Akıncı ve ark 2005 10 7.82-11.04 4.04-5.75 46.98-55.61 0.98-1.55 25.48-33.38 31.33-46.82 27.99-34.54 

Isparta Yenişarbademli Özkan 2002 10 8.43-11.09 4.35-6.32 48.89-57.41 0.83-1.47 * * * 

K.Maraş Özatar 1996 11 12.67-20.24 6.49-8.90 40.00-56.45 1.2-1.9 * * * 

Sütyemez ve Eti 2001 171 12.06-25.80 6.01-12.28 42.75-66.79 0.71-1.75 28.83-42.39 30.22-44.15 31.23-45.92 

Beyhan ve Özatar 2008 11 6.49-8.90 6.49-8.90 40.00-56.45 1.2-1.9 * * * 

Demir 2018 30 10.11-21.53 4.62-8.38 27.95-52.90 0.83-1.97 31.65-42.35 31.65-58.76 31.41-41.05 

K.Maraş Afşin Demir ve ark 2019 14 12.35-20.88 6.25-8.97 36.67-52.90 0.85-1.85 33.55-42.03 33.98-58.49 32.12-44.48 

Orta ,Toroslar Küden ve ark 1997 12 9.20-19 4.03-10.2 41.44-57.39 * * * * 

Orta Toroslar Kumral 1998 15 12.32 5.88 47.83 * 34.79 33.20 40.27 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 30.92 10.30-16.52 5.18-8.61 42.62-58.50 0.99-1.88 29.92-33.76 31,75-47,51 31,03-39,93 

E
g

e 
B

ö
lg

es
i 

Denizli Çameli, Bozkurt Aşkın ve Gün 1995 39 9.55-18.40 5.30-9.92 50.03-64.27 0.83-1.36 29.97-36.32 35.37-53.13 30.25-40.51 

Denizli Tavas Çelik ve ark 2011 9 7.30-12.72 3.44-6.30 42.22-56.60 1.26-2.06 27.91-33.39 34.96-47.98 29.60-34.97 

Denizli Çal Yarılgaç ve Yılmaz 2016 25 10.86-16.28 5.79-7.69 42.12-56.57 * 29.23-36.02 33.32-43.27 32.07-37.17 

Manisa, 

Uşak, 

Kütahya 

İç Ege İleri Arda 2006 15 6.81-13.17 2.75-6.65 35.23-56.94 * 26.7-35.5 30.9-42.9 27.7-39.6 

İzmir Merkez Gün 1998 36 13.33-20.80 6.05-9.66 44.10-58.40 0.52-1.44 * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 25 9.57-16.27 4.67-8.04 42.74-58.56 0.87-1.62 28.45-35.31 33.64-46.82 29.91-38.06 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜT: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı). 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

İç
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Aksaray Ağaçören Kahraman ve Pırlak 2007, 

Kahraman 2006 

6 14.27-21.27 7.36-10.03 36.81-57.82 1.26-1.60 36.57-40.74 42.08-53.67 35.91-45.76 

Ankara Ünver ve Çelik 2005 23 10.82-18.74 5.62-8.60 42.95-57.26 1.04-2.03 30.54-39.29 33.31-47.67 33.94-41.37 

Ankara Ünver ve ark 2010 14 9.42-15.02 5.52-8.60- 50.89-58.60 1.04-1.44 27.22-39.29 32.69-46.98 29.04-41.37 

Bolu ve 

K.Maraş 

Sütyemez ve Eti  2001 8.02 5.36 66.83 * * * * 

Bolu Erdönmez 2017 10 10.6-14.3 5.0-7.0 47.17-55.03 1.08-1.70 28.31-33.79 29.07-34.68 32.18-39.58 

Ermenek Oğuz 1998, Oğuz ve Aşkın 

2007 

16 10.45-15.88 5.26-6.93 41.05-50.33 1.23-1.80 30.13-36.34 34.34-43.42 27.95-33.25 

Eskişehir Ateş 2018 4 15.13-18.88 8.02-10.17 47.74-67.87 1.26-1.70 27.37-38.93 29.95-41.36 27.73-40.33 

Kayseri Paris 2012 9 7.58-13.11 3.83-5.40 41.21-55.91 1.12-1.83 * * * 

Kayseri Uzun ve Paris 2017 50 6.14-18.10 2.24-8.41 34.4-55.6 0.99-2.10 29.0-51.6 24.6-37.0 26.4-41.0 

Kırşehir Mucur Yıldız 2016 12 7.53-15.25 4.10-7.87 44.17-58.76 * 29.41-37.09 28.68-36.51 34.32-44.34 

Konya Aslansoy, 2012 28 7.22-13.37 4.07-7.13 44.74-61.08 0.98-1.51 * * * 

Konya Kaya Orbay 2016 5 9.45-12.49 4.43-5.79 37.10-50.36 1.96-2.46 28.13-30.77 31.16-41.36 27.15-31.13 

Konya Karadeniz ve Dilber 2017 10 8.17-18.81 4.66-6.42 30.30-74.41 0.14-1.65 28.24-39.79 34.40-54.84 30.62-42.58 

Nevşehir İmmaoğlu 2015 55 7.85-16.50 3.82-5.78 34.30-63.36 0.76-2.28 27.10-38.20 27.70-46.80 28.60-39.20 

Niğde Güven ve Güleryüz 2001 6 13.10-17.80 6.90-8.88 50.22-55.46 1.30-1.70 * * * 

Sivas Gürün Akça 1993, Akça ve Şen 1994 41 10.36-19.61 5.77-9.41 46.12-64.19 0.59-1.45 35.78 43.23 35.83 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 21 9.81-15.57 4.95-7.78 42.75-59.46 1.02-1.76 29.88-38.21 33.48-45.09 30.76-39.62 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Amasya Amasya Karadağ 2007 20 7.46-15.21 3.73-7.44 46.78-63.16 0.99-1.69 26.04-35.87 24.36-44.34 25.80-37.29 

Amasya Gümüşhacık

öy 

Keleş 2012 20 10.20-12.40 5.60-6.70 44.50-63.00 1.30-2.10 25.73-34.77 29.97-42.80 28.86-33.85 

Amasya Gümüşhacık

öy 

Keleş ve ark 2014 20 8.93-13.92 4.62-7.36 47.80-58.98 * 25.73-34.77 29.27-42.80 28.86-33.85 

Artvin Avcı ve ark 2001 27 9.0-9.6 4.8-5.6 50-62 * 3.2-3.6 3.9-4.4 2.9-3.2 

Artvin Borçka Serdar ve ark 2001 68 9.74-11.57 5.14-6.72 49.6-63.6 0.82-1.81 31.91-32.73 36.90-40.29 31.30-32.17 

Artvin Artvin Avcı ve ark 2001 2 9.00-9.60 4.8-5.6 50-62 32-36 39-44 29-32 

Artvin Artvin Çoruh 

Vadisi 

Aslantaş ve Güleryüz 2007 528 8.93-18.36 * 45.66-67.14 0.58-1.53 * * * 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı). 

İl SY Kaynak ÜTS MA (g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Artvin Artvin Karadeniz ve ark 2017 127 4.16-13.44 1.06-6.85 20.74-76.93 0.67-1.77 22.48-36.61 25.95-43.52 21.82-37.87 

Çorum Çorum Karakaya ve ark 2017 20 7.31-13.77 5.04-6.45 45.91-68.94 0.77-1.81 28.16-33.78 34.90-41.57 28.83-35.40 

Çorum Çorum Köroğlu 2004 23 13.06 * * * * * * 

Çorum Çorum Boruzan 2011 10 10.94-13.24 6.53-7.38 54.17-66.54 0.93-1.30 

Çorum İskilip Köroğlu 2004 23 10.04-15.02 5.54-8.01 42.96-68.34 1.25-1.97 30.91-34.89 39.42-39.60 33.24-48.34 

Çorum İskilip Karadeniz ve Çorumlu 2014 18 9.52-16.82 4.12-8.72 39.69-62.24 1.44-2.36 

Çorum Merkez İlçe Çorumlu ve ark 2017 20 7.31-13.77 5.04-6.45 45.91-68.94 0.77-1.81 28.16–33.78 34.90– 41.57 28.83–35.40 

Doğ Kar Şen 1980 26 8.90-15.68 5.40-8.16 49.30-63.07 0.85-1.59 * * * 

Giresun Şebinkarahisar Yerlikaya ve ark 2012 * * * * * * * * 

Harşit Vadisi Karadeniz 2007 11 10.54-15.82 5.44-8.44 47.32-59.01 1.23-1.83 30.22-39.39 35.94-40.04 31.97-36.45 

Kastamonu Abdiş 2010 10 9.04-14.13 5.79-8.58 53.00-65.38 0.82-1.10 32.21-35.35 33.44-41.19 31.89-36.07 

Ordu Ordu Reis 2010 10 102-12.4 5.2-6.7 44.5-63.0 1.3-2.1 * * * 

Ordu Ordu Karadeniz 2011 12 9.20-15.60 5.86-8.60 44.02-66.74 1.23-2.06 26.48-33.88 29-54-48.83- 25.38-35.43 

Ordu Ordu Taşçı 2016 11 12.77-17.39 6.85-9.22 47.84-57.99 1.28-1.75 30.75-37.59 35.20-46.71 29.66-36.32 

Ordu Ulubey Balta ve ark 2017 20 9.95-15.29 5.71-6.82 40-59 1.12-2.09 30.25-40.23 34.02-46.03 28.10-36.40 

Rize İkizdere Balcı 1999 39 10.05-20.84 5.01-9.33 39.34-60.37 * * * * 

Rize Balcı ve ark 2001 15 11.8-18.7 6.25-9.23 48.90 1.02-1.75 * * * 

Tokat Başçiftlik Özongun 2001 4 9.13 4.98 51.54 1.48 28.1 34.2 29.9 

Tokat Merkez ilçe Özkan 1993 24 9.56-16.09 4.76-7.8 50.71-56.36 0.74-1.34 * * * 

Tokat Merkez ilçe Özkan ve Şen 1995 35 4.81-14.80 1.70-6.78 42.23-64.59 0.75-1.67 * * * 

Tokat Tokat Kılıçoğlu 2017 21 26.41-42.50 3.98-7.40 35.32-59.42 0.36-1.48 22.25-34.58 26.41-42.50 23.77-35.58 

Tokat Niksar Akça ve ark 2001 14 9.7-16.80 5.11-8.85 40.49-68.71 1.07-1.94 * * * 

Tokat Niksar Yılmaz 2007 12 7.05-12.30 3.71-6.71 42.25-61.39 0.82-1.61 24.98-31.83 30.61-39.75 26.64-34.45 

Trabzon Trabzon Kırca ve ark 2014 10 10.2-12.4 5.2-6.7 44.50-63.00 1.3-2.1 27.45-32.34 31.75-40.92 30.59-33.35 

Trabzon Trabzon Reis 2010 10 10.20-12.40 5.20-6.70 44.50-63.00 1.30-2.10 * * * 

Trabzon Çaykara Kocabaş 2016 10 10.00-23.76 5.83-10.27 42.49-52.72 0.96-1.66 29.58-51.54 35.46-68.51 26.41-45.98 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 38 9.02-15.49 4.93-7.70 44.90-62.45 1.01-2.39 28.27-35.70 33.01-43.66 28.49-35.90 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı) 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK (mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

D
o

ğ
u
 A

n
ad

o
lu
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ö

lg
es
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Ardahan- Posof Osmanoğlu 1998 31 7.68-13.28 4.00-5.58 39.71-53.11 0.74-2.11 * * * 

Bingöl Muradoğlu ve ark 2011 17 9.98-13.10 5.05-6.77 43.29-54.54 

Bingöl Kalan 2011 40 9.98-15.75 5.05-6.87 38.41-54.54 0.85-2.00 27.02-36.23 28.60-44.06 25.68-34.97 

Bingöl Bulduk 2017 47 7.90-15.80 2.64-7.07 30.16-56.77 * * * * 

Bitlis Adilcevaz Şen ve Tekintaş 1992 31 11.65-23.81 5.45-11.42 39.01-57.53 

Bitlis Adilcevaz Koyuncu ve Aşkın 1995 12 12.63-17.46 * 39.93-55.01 * 33.11-38.24 34.10-43.73 34.52-42.17 

Bitlis Adilcevaz Akça ve Ayhan 1996 12.12-19.70 6.18-9.58 40.65-56.18 1.15-2.09 32.12-40.44 33.59-46.50 32.20-41.86 

Bitlis Adilcevaz Yılmaz 2001 40 10.06-23.08 6.02-11.03 38.88-64.95 * * * * 

Bitlis Ahlat Akça ve Muratoğlu 1996 44 9.36-17.38 5.01-7.93 36.83-64.17 0.64-2.03 40.52-29.14 31.98-47.10 29.91-42.25 

Bitlis Ahlat Muradoğlu ve Balta 2010 (a) 15 9.91-15.22 5.0-6.24 40.90-52.30 * * * * 

Bitlis Ahlat Kazankaya ve ark 2017 15 10.16-17.33 4.40-7.74 32.50-57.47 1.18-2.82 26.83-39.11 25.89-42.22 24.76-36.62 

Bitlis Hizan Akça ve Şen 2001 50 7.49-13.93 2.61-5.73 31.46-51.06 1.32-2.45 24.56-51.06 24.50-33.36 22.30-31.26 

Bitlis Hizan Oğuz ve ark 2003 14 7.31-13.17 2.38-6.85 32.43-54.90 0.69-1.75 26.07-31.98 31.27-42.28 25.38-32.37 

Erzincan Erzincan Özrenk, ve ark 2005 (b) 25 * * * * * * * 

Erzincan Erzincan Özrenk ve ark 2005 (a) 51 8.27-17.03 5.01-8.43 41.3-61.5 0.71-1.88 28.31-36.75 28.41-36.34 28.91-43.45 

Erzincan Kemah Bilgen 2012, Akça ve ark 

2015 

9 11.18-15.20 6.14-8.00 47.08-58.57 1.45-1.64 31.58-36.15 32.55-36.62 37.73-42.29 

Hakkarive Bitlis Muradoğlu 2005 50 9.91-15.22 5.00-6.50 4.90-55.50 1.04-2.05 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 2007 35 9.93-13.45 5.02-6.50 41.7-55.5 1.04-1.69 28.91-34.36 29.66-33.30 31.7-44.97 

Hakkari Yarılgaç ve taşkın 2007 20 8.61-14.14 4.28-6.71 35.31-56.29 1.21-1.91 27.98-34.56 30.99-38.32 26.91-32.86 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 2010 (b) 50 * 5.00-6.50 * 1.10-2.05 * * * 

Iğdır Tuzluca Gülsoy ve ark 2016 34 8.14-13.94 4.01-6.49 34.84-53.91 1.23-2.46 * * * 

Iğdır Karakoyunlu Kaya ve Gülsoy 2017 12 9.46-13.69 5.15-6.74 40.67-55.72 * * * * 

Iğdır Kağızman Varol 2019 16 10.14-14.98 5.01-8.08 41.58-60.20 2.00-4.53 29.49-36.65 31.93-49.31 29.80-34.58 

Malatya Malatya Beyhan 1993 62 12.39-18.49 6.50-9.88 42.06-67.93 0.66-1.56 30.82-39.32 36.38-48.37 31.88-39.32 

Malatya Darende Beyhan 2005 30 12.39-18.49 6.50-9.88 42.06-67.73 0.66-1.56 26.92-39.10 33.81-57.40 28.70-43.73 

Malatya Hekimhan Öztürkci 2015 19 10.51-17.27 6.11-9.20 50.8-59.6 0.99-1.76 30.30-37.81 34.81-48.77 30.88-37.91 

Malatya Hekimhan Demirhan 2017 9 13.56-16.26 7.07-9.44 47.05-57.90 1.55-2.24 * * * 

Malatya Hekimhan Gültekin 2017 11 10.43-17.46 5.88-8.58 48.22-58.09 0.97-1.47 30.18-42.14 37.91-45.95 31.42-38.90 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 29 9.67-16.36 5.22-7.86 40.06-57.73 1.32-2.63 29.67-37.69 31.65-43.35 29.54-38.72 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı) 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

aa
d
o

lu
 B

ö
lg
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Adıyaman Adıyaman Kösekul 2017 17 5.80-18.76 2.69-8.88 20.37-57.18 1.56-2.10 23.24-30.72 24.63-40.94 8.47-46.90 

Adıyaman Adıyaman, 

Şanlıurfa, 

Mardin 

Akça ve ark 1997 39 7.30-19.68 4.56-10.04 38.82-64.84 0.57-1.92 28.95-38.40 33.40-49.05 28.37-40.10 

Batman Şimşek ve ark 2011 5 11.32-15.33 6.24-7.77 49.78-57.17 1.24-1.85 31.88-35.02 25.37-39.64 31.08-33.52 

Diyarbakır Şimşek 2010 a 10 9.7-13.2 5.62-7.13 39.01-57.20 1.16-1.86 27.9-33.9 32.9-46.9 28.5-35.2 

Diyarbakır Çiçek 2019 19 10.03-15.46 5.00-6.77 41.18-53.65 1.47-2.03 27.38-43.03 31.50-50.12 29.15-35.88 

Diyarbakır Yılmaz 2019 18 7.51-16.90 4.06-9.13 42.84-62.28 0.63-2.27 

Gaziantep Aktuğ Tahtacı ve ark 2011 20 9.47-15.93 * 43.78-57.64 1.21-1.70 * * * 

Gaziantep Göksüncükgil 2017 10 13.12-20.40 7.01-8.55 44.57-56.01 1.34-2.03 31.90-35.95 35.04-46.44 33.31-38.79 

Hakkari Taşkın 2004 20 8.61-14.14 4.28-6.71 35.31-56.29 1.21-1.91 * * * 

Mardin Mazıdağı Şimşek ve Osmanoğlu 2010 8 14.55-10.28 5.55-7.22 43.58-63.10 1.90-1.27 29.78-34.46 35.64-42.02 29.78-33.24 

Mardin  Beyazsu Turğut 2015 9 10.12-12.49 5.24-6.84 36.65-66.69 1.25-1.78 

Muş Yarılgaç ve ark 2005 b 20 10.30-14.39 5.03-6.89 36.49-54.15 1.43-2.30 30.82-34.72 32.36-41.37 30.19-35.59 

Muş Aykut 2001 20 9.30-17.72 4.63-6.89 36.79-54.15 0.62-2.49 * * * 

Siirt Demir 2007. 30 8.20-15.10 4.00-6.10 31.8-52.5 1.00-1.85 26.40-33.75 30.5-44.4 27.8-35.7 

Ş-Adıy-

mard 

Seçilmiş 1997 39 7.30-19.68 4.56-10.04 38.82-67.84 0.57-1.92 28.95-38.40 33.40-49.05 28.37-40.10 

Şanlıurfa Şimşek 2010 (b) 11 9.63-14.31 5.38-6.99 44.06-62.26 1.13-1.76 29.53-34.45 32.84-44.93 29.69-35.92 

Şanlıurfa Başak 2019 20 7.90-15.52 4.15-7.55 45.25-56.12 1.04-1.59 26.78-35.99 28.38-35.73 34.35-45.14 

Van Van 

Bahçesaray 

Yaviç 2000 32 9.75-17.69 5.35-8.09 47.1-66.6 1.00-1.90 * * * 

Van Van Başak 2001 20 10.53-14.82 4.64-7.44 43.03-53.04 1.33-1.99 * * * 

Van Bahçesaray Şen ve ark 2001 32 9.17-17.06 5.35-8.09 47.00-66.00 1.00-1.90 * * * 

Van Çatak Karadeniz Şahinbaş 1996 18 9.28-11.64 3.73-5.50 36.40-52.38 1.45-1.83 28.17-33.32 30.68-41.60 27.33-33.97 

Van Çatak Şahinbaş 2001 26 8.00-11.3 3.14-5.17 35.72-53.50 * * * * 

Van Çatak Kazankaya ve ark 2003 26 8.00-11.34 3.14-5.17 35.72-53.50 0.82-2.13 21.59-29.96 25.23-43.81 23.84-36.05 

Van Çatak Küçük ve ark 2003 5 7.54-9.89 3.23-4.34 39.8-46.3 1.3-1.8 28.0-32.5 29.1-34.5 26.7-30.2 

Hakkari Merkez Küçük ve ark 2003 5 6.56-12.05 2.48-5.88 32.6-49.0 1.2-2.2 29.0-33.0 28.3-35.7 28.5-34.7 

Adilcevaz Küçük ve ark 2003 5 8.08-13.62 3.03-6.34 37.5-47.4 1.2-2.1 30.9-34.4 33.8-39.4 23.0-33.5 

Ahlat Küçük ve ark 2003 5 8.30-10.54 3.95-4.96 39.9-50.8 1.5-1.8 28.6-31.0 33.4-44.3 29.1-31.2 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı, 
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Çizelge 1. Bölgelerde Ceviz Seleksiyon Çalışmasına Ait Meyve Değerleri (devamı) 

İl SY Kaynak ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK 

(mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik 

(mm) 

G
ü
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ey
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lu
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Bitlis- Hizan Küçük ve ark 2003 5 8.64-11.88 3.54-5.24 33.1-52.3 1.3-2.5 26.8-33.9 33.6-39.5 27.7-31.4 

Van Erciş ve Muradiye Tetik 1998 21 9.43-16.43 5.37-6.96 40.12-56.84 1.01-2.08 * * * 

Van Edremit Kazankaya ve ark 2001 38 10.23-14.16 5.00-7.39 42.92-52.41 0.90-1.95 * 33.6643.80 * 

Van Van-Gevaş Akça ve Osmanoğlu 1996 18 11.28-15.74 5.87-8.01 45.23-55.66 1.17-1.76 29.93-36.65 34.16-49.25 30.08-37.38 

Van  Gevaş Yarılgaç 1997 20 11.24-16.81 5.89-7.52 50.55-53.12 1.01-1.75 

Van Gevaş Yarılgaç ve ark 2003a 20 10.11-16.20 5.21-7.45 * * * * * 

Van Gevaş, Edremit Yarılgaç ve ark 2003b 33 9.8-16.8 4.3-7.2 40.1-60.0 1.16-1.70 29.3-36.8 32.5-43.9 28.8-38.5 

Van Merkez Başak 2001 20 10.53-14.82 4.64-7.44 43.03-53.04 1.33-1.99 * * * 

Van Merkez Yarılgaç ve ark 2001 20 10.53-14.89 4.64-7.44 43.03-53.04 * * * * 

Van Van-Merkez Yarılgaç ve ark 2005 18 11.58-16.78 5.60-8.24 44.59-53.03 1.23-1.87 32.24-40.57 36.10-44.21 31.78-39.28 

Van Merkez, Bitlis-Ahlat Muradoğlu 2005 50 9.91-15.22 5.00-6.50 40.9-55.5 1.04-2.05 * * * 

Van Şemdin-Bahç Taşkın 2004 20 8.61-14.14 4.28-6.71 25.31-56.29 1.21-1.91 * * * 

Van Van Gölü havzası Özrenk ve ark 2011 24 6.68-14.18 2.72-6.36 * 0.86-1.68 * * * 

Van Van Kalan 2011 40 9.98-15.75 5.05-6.87 38.41-54.54 0.85-2.00 27.02-36.23 28.60-44.06 25.68-34.97 

Van  Van Gölü civarı Başer ve ark 2016 25 11.46-16.25 6.61-8.25 45.79-61.08 1.28-2.85 29.46-38.11 31.69-39.35 31.93-45.07 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer Aralıkları 21 9.43-14.97 4.65-7.05 40.01-56.52 1.14-1.95 28.52-35.22 31.47-42.96 28.89-36.76 

SY: Seleksiyon Yeri, ÜTS: Ümitvar Tip Sayısı, İO:İç Oranı, İA: İç Ağırlığı, MA: Meyve Ağırlığı,  KK: Kabuk kalınlığı 
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2.2. Biyokimyasal Özellikler 

Ümitvar olarak belirlenen tiplerde biyokimyasal özelliklerden protein oranı (%), yağ oranı 

(%),kül oranı (%), nem oranı (%) ile yağ asitlerinden palmitik asit, stearik asit, oleik asit, 

linoleik asit ve linolenik asit miktarları çizelge 3’te verilmiştir.  

En yüksek protein oranı %18.77 ile İzmir’de yapılan seleksiyon çalışmasında bulunmuştur 

(Özongun 2001). En Yüksek yağ oranı Kayseri’de yapılan seleksiyon çalışmasında % 62.21-

72.36 elde edilmiştir (Uzun ve Paris 2017). 
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler 

Böl

ge 

İl SY Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

M
ar

m
ar

a 
B

. Ölez 1971 * 58.34-72.54 * 50.34-

72.54 

* * * * * 

Kocaeli Üner ve Sülüş 2017 13.75-19.69 44.08-70.81 1.53-2.15 * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

13.75-19.69 51.21-71.67 1.53-2.15 50.34-72.54 * * * * * 

A
k

d
en

iz
 B

. 

Isparta -Yalvaç Yıldırım ve ark 2005 12.47-21.88 63.09-70.01 1.11-2.73 3.04-5.37 * * * * * 

Isparta-

Yenişarbademli 

Özkan 2002 15.17-19.24 61.97-70.92 1.26-2.06 * 5.24-7.62 2.56-3.67 21.18-40.20 43.94-60.12 9.91-11.51 

Kahramanmaraş Sütyemez ve Eti 2001 9.29-29.65 58.72-76.53 1.15-2.17 * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

12.31-23.59 61.26-76.53 1.17-2.32 3.04-5.37 5.24-7.62 2.56-3.67 21.18-40.20 43.94-60.12 9.91-11.51 

E
g

e 
B

ö
lg

es
i 

İzmir Gün 1998 17.00-27.95 54.09-68.77 * * * * * * * 

Denizli, Tavas Çelik ve ark 2011 11.31-17.69 62.02-71.56 * 2.36-3.64 * * * * * 

Denizli, Çal Yarılgaç ve Yılmaz 2016 9.22-18.81 47.2-80.3 0.7-1.8 * 4.78-8.62 1.95-3.53 13.38-30.97 47.38-65.98 7.1-13.94 

İç Ege İlleri Arda 2006 13.47-20.65 60.4-72.1 * 3.06-3.90 5.89-7.15 2.04-3.17 15.30-27.10 52.15-65.18 10.41-15.50 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

12.75-21.27 55.93-73.18 0.7-1.8 2.71-3.77 5.33-7.88 1.99-3.35 14.34-29.03 49.76-65.58 8.75-14.72 

İç
 A

n
ad

o
lu

 B
ö
lg

es
i 

Aksaray-Ağaçören Kahraman ve Pırlak 2007 

Kahraman 2006 

15.61-27.50 51.70-72.80 * * * * * * * 

Bolu Erdönmez 2017 11.23-16.29 48.90-69.60 * * * * * * * 

Ankara Ünver, Sakar ve Çelik 

2010 

16.06-25.50 47.84-66.74 * * 6.01-10.21 2.17-4.99 22.39-49.12 41.13-61.15 * 

Eskişehir Ateş 2018 17.98-22.63 66.96-69.63 * * * * * * * 

Kayseri Paris 2013 15.61-27.50 51.70-72.80 * * * * * * * 

Kayseri Uzun ve Paris 2017 14.18-20.82 72.36-62.21 * * * * * * * 

Kırşehir, Mucur Yıldız 2016 9.68-19.18 63.04-71.49 * * * * * * * 

Konya Aslansoy, 2012 15.36-19.77 64.99-69.58 0.91-52.01 2.38-5.77 4.23-7.01 1.28-2.53 16.62-18.92 57.52-62.92 10.45-17.23 

Nevşehir İmmaoğlu 2015 10.71-22.35 32.92-71.74 * * * * * * * 

Niğde Güven 2001 14.16-18.80 53.22-66.09 1.72-2.17 * * * * * * 

Sivas-Gürün Akça 1993 ve Akça ve 

Şen 1994 

16.1-26.1 61.6-76.85 * * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

14.24-22.40 55.93-69.95 1.31-2.09 2.38-5.77 5.12-8.61 1.72-3.76 19.50-34.02 49.32-62.03 10.45-17.23 

SY: Seleksiyon Yeri 
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler (devamı) 

Böl

ge 

İl Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Amasya Karadağ 2007 * 52.42-65.88 * * * * * * * 

Amasya 

Gümüşhacıköy 

Keleş 2012, Keleş ve 

ark 2014 

13.75-19.69 44.08-70.81 1.53-2.15 1.98-3.61 

Artvin Avcı ve ark 2001 14.73-24.80 58.04-73.65 * * * * * * 

Çorum-İskilip Köroğlu 2004 9.87-18.83 54.84-72.69 1.36-2.46 * * * * * * 

Çorum Karakaya ve ark 2017 13.30-17.20 52.20-68.00 1.5-2.1 4.9-6.4 1.4-2.3 18.5-27.00 51.7-63.0 10.8-16.1 

Çorum Boruzan 211 12.98-17.03 46.51-65.51 0.95-2.00 3.25-4.10 

Çorum-İskilip Karadeniz ve 

Çorumlu 2014 

14.11-20.72 57.78-67.82 1.51-2.03 * * * * * * 

Kastamonu Abdiş 2010 13.49-20.94 58.98-67.11 * * 4.35-6.39 1.24-2.19 13.74-41.84 41.34-66.11 9.68-15.77 

Ordu Taşçı 2016 13.30-17.20 52.20-68.00 1.50-2.10 2.70-3.80 

Ordu Karadeniz 2011 18.3-21.29 52.13-66.06 1.07-2.24 * * * * * * 

Tokat-Merkez ilçe Özkan 1993 * 58.04-73.65 1.38-2.18 * * * * * * 

Tokat –Başçiftlik Özongun 2001 18.77 54.72 * * * * * * * 

Tokat-Niksar Yılmaz 2007 17.09-23.93 62.24-73.05 1.36-2.20 5.962-7.585 1.795-

2.874 

12.426-

25.655 

56.397-

65.520 

9.182-13.130 

Tokat-Merkez ilçe Özkan 1993 14.73-22.80 58.04-73.65 1.38-2.18 * * * * * * 

Trabzon Reis 2010 13.3-17.2 52.2-68.0 1.50-2.14 4.9-6.4 1.4-2.3 18.5-27.0 51.7-63.0 10.8-16.1 

Trabzon Kırca ve ark 2014 13.37-17.21 52.27-67.97 1.50-2.14 * 4.99-6.43 1.46-6.43 18.50-27.03 51.76-63.00 10.85-16.10 

Doğ Kar Şen 1980 16.08-25.27 63.02-77.12 1.47-2.06 * * * * * * 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

14.48-21.13 54.81-69.76 1.37-2.15 2.97-3.95 5.02-6.64 1.46-3.02 16.33-29.96 50.58-64.13 10.26-15.44 
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler (devamı) 

Bölge İl Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

D
o

ğ
u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Bingöl Muradoğlu ve ark 

2011 

12.35-23.75 * * * * * * * * 

Bitlis-Adilcevaz Koyuncu ve Aşkın 

1995 

15.55-20.92 66.30-76.94 1.68-2.06 3.92-5.27 5.950-8.620 0.310-1.950 22.445-36.680 43.785-59.465 7.080-12.200 

Bitlis, Ahlat Muradoğlu ve Balta 

2010 (a) 

15.5-23.3 51.5-62.8 2.2-4.2 1.0-2.4 * * * * * 

Bitlis, hizan Muradoğlu ve ark 

2010 

12.8-22.3 49.8-66.1 1.5-2.8 1.1-2.7 3.79-5.98 1.46-2.63 14.88-28.71 50.58-66.60 9.16-16.42 

Erzincan-Kemah Bilgen 2012, Akça 

ve ark 2015 

13.74-22.34 48.97-66.45 1.69-2.74 2.18-5.3 * * * * * 

Iğdır, Tuzluca Gülsoy ve ark 2016 6.59-26.57 50.52-66.68 0.98-4.00 2.55-6.98 * * * * * 

Iğdır-

Karakoyunlu 

Kaya ve Gülsoy 

2017 

12.98-24.59 51.84-64.74 0.95-3.00 3.04-6.35 * * * * * 

Malatya Beyhan 1993 (%) 11.14-23.72 50.00-73.61 2.10-2.95 1.80-7.06 7.067-

26.249 

1.966-7.601 18.222-48.155 23.418-52.310 6.542-16.713 

Malatya, 

Hekimhan 

Gültekin 2017 11.47-14.43 59.21-71.73 1.52-1.97 2.49-5.17 4.62-6.76 2.41-3.65 24.79-43.48 41.75-57.17 6.56-13.94 

Ortalama En Düşük -En Yüksek Değer 

Aralıkları 

12.46-22.44 53.52-68.63 1.58-2.96 2.26-5.15 5.35-11.9 1.53-3.96 20.08-39.25 39.88-58.88 7.33-14.82 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Adıyaman Kösekul 2017 13.69-19.85 49.44-60.87 5.629-7.030 1.395-3.787 14.434-30.052 49.647-63.534 7.731-15.097 

Diyarbakır, Şimşek 2010 (a) 12.50-23.80 56.29-69.40 1.66-3.35 * * * * * * 

Hakkari Taşkın 2004 15.00-21.64 52.00-64.07 * * * * * * * 

Hakkari ve Bitlis Muradoğlu 2005 13.7-20.0 57.8-66.2 1.76-2.98 1.93-4.97 * * * * * 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 

2007 

13.9-21.1 51.3-67 1.1-2.5 1.0-3.5 * * * * * 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 

2007 

15.0-21.64 52.00-64.07 * * * * * * * 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 

2010 

13.9-23.3 51.3-67.0 1.10-2.50 1.00-4.20 2.54-5.55 1.14-2.79 11.92-36.17 44.34-67.51 09.97-15.37 

Mardin, Mazıdağı Şimşek  ve 

Osmanoğlu 2010 

13.90-23.30 51.30-67.00 * * * * * * *
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Çizelge 2. Biyokimyasal Özellikler (devamı) 

Böl

ge 

İl Kaynak Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Mardin, Mazıdağı Şimşek  ve 

Osmanoğlu 2010 

13.90-23.30 51.30-67.00 

Şanlıurfa Şimşek 2010 (b) 13.70-20.18 58.88-65.64 1.88-2.89 1.63-4.73 

Şanlıurfa Başak 2019 15.40-20.74 50.49-62.50 2.41-3.20 

Van-Bahçesaray Koyuncu ve ark 

2002 

12.87-18.97 62.08-70.16 0.84-2.12 2.13-3.59 * * * * * 

Van-Çatak Kazankaya ve 

ark 2003 

13.07-16.17 61.83-73.80 0.5-1.21 * * * * * * 

Van Gevaş Yarılgaç ve ark 

2003a 

12.11-23.43 54.89-68.20 1.62-3.21 

Van Gevaş Yarılgaç 1997 12.50-23.80 59.29-69.40 1.66-3.35 * * * * * * 

Van, Van Gölü 

civarı 

Başer ve ark 

2016 

12.55-21.34 63.99-69.34 1.33-2.50 2.09-3.87 

Van Gölü havzası Özrenk ve ark 

2011 

4.98-6.77 1.88-3.93 15.90-40.69 40.95-59.98 0.17-0.27 

Van-Merkez, 

Bitlis-Ahlat 

Muradoğlu 2005 13.9-23.3 51.3-67.0 * * * * * * * 

Van Şemdin-Bahç Taşkın 2004 15.00-21.64 52.00-64.07 

Ortalama En Düşük -En Yüksek 

Değer Aralıkları 

14.45-22.27 51.65-65.53 1.34-2.66 1.74-4.01 4.38-6.45 1.47-3.50 14.08-35.64 44.97-63.67 
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2.3. Fenolojik Özellikler 

Seleksiyon çalışmalarında elde edilmiş olan ümitvar tiplerin çiçeklenme özellikleri, ümitvar 

tipler arasında protandri, protogeni ve homogami özellik gösteren tip sayısı ilk yapraklanma 

tarihleri, yan dallarda meyve verme oranı,  erkek ve dişi çiçek açma tarihleri, hasat tarihleri 

çizelge 3’te bölgeler ve bölgeler içerisinde alfabetik sırada illere göre sıralanmıştır.  
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Çizelge 3. Fenolojik Özellikler 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO (%) İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

Bölge İl Kaynak 52.8 

M
.

B
. 

Ölez 1971 52.8 

Amasya-Gümüşhacıköy Keleş 2012 %55 %25 %20 0-75 

A
k

d
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Burdur-Ağlasun Koyuncu ve Görgün 2003 4 0 3 23-84 20/3-10/4 10 /4-7/5 1-11 /5 

Isp-Yalvaç Yıldırım 2005 7 3 

Isparta-Yalvaç Yıldırım ve ark 2005 10-80 

Isp-Yenişarbademli Özkan 2002 4 3 * * * * * * 

Kahramanmaraş Özatar 1996 (%) 58.49 28.30 13.2 

Kahramanmaraş Beyhan ve Özatar 2008 %58.49 %28.30 %13.20 

Kahramanmaraş Demir 2018 20 10 0 * * 1-8/5 10-17/4 * 

Hatay Bayazıt 2000 %55.56 %33.33 %11.11 

Hatay yayladağı Bayazıt 2011 10-90 

E
g

e 
B

. İzmir Gün 1998 20 12 4 1/4-15/5 1/4-15/5 4-24/9 

Denizli-Çameli, Bozkurt Aşkın ve Gün 1995 18 20 1 

İç Ege Arda 2006 5 3 7 25-90 * * * * 

İç
 A

n
ad

o
lu

 B
ö
lg

es
i 

Afyonkarahisar Aslansoy 2012 12-17/4 24/4-3/5 26/4-5/5 

Aksaray-Ağaçören Kahraman ve Pırlak 2007, 

Kahraman 2006 

3 3 0 20-80 3-15/4 26/4-1/5 24/4-6/5 

Ermenek Oğuz 1998 %87.50 %12.50 0-86.67 28/4-22/5 1 -22/5 

Ermenek Oğuz, ve Aşkın 2007. 14 2 0 10-85 1-26/4 19/4-1/5 24/4-10/5 15/9-25/10 

Eskişehir Ateş 2018 10-30/4 21/4-10/5 23/4-13/5 

Ankara Ünver 2005 %43 %39 %18 3-15/5 30/4-15/5 

Ankara Ünver ve Çelik 2005 9 3 10 

Ankara Ünver, Sakar ve Çelik 2010 2 2 10 10-100 

Kayseri Paris ve Uzun 2015 16-27/4 3-14/5 2-17/5 

Niğde Güleryüz ve Güven 2001 5 1 0 * * * * * 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi Çiçek 

Açma Zamanı, HT: Hasat Tarihi 
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Çizelge 3. Fenolojik İncelemeler (devamı) 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO (%) İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

İç
 A

n
ad

o
lu

 

B
ö

lg
es

i 

Kayseri Paris 2013 55-90 

Kayseri Paris ve Uzun 2015 21 14 13 10-90 6-27/4 18/4-14/5 18/4-14/5 

Kırşehir, Mucur Yıldız 2016 30-80 23/4-3/5 1-20/9 

Konya Aslansoy, 2012 23 5 0 

Konya Kaya Orbay 2016 * * * * 9-13/4 24-29/4 9-15/5 

Sivas Gürün Akça 1993 18 21 2 10-100 

K
ar

ad
en

iz
 B

ö
lg

es
i 

Amasya Karadağ 2007 14 3 3 20-60 10-29/4 21/4-9/5 20/4-5/5 * 

Amasya-Gümüşhacıköy Keleş 2012 11 5 4 0-75 2-12/5 23/4-2/5 25/4-7/5 

Amasya-Gümüşhacıköy Keleş ve ark 2014 11 5 4 0-75 2-12/5 6-20/5 11-2/5 

Artvin-borçka Serdar ve ark 2001 * * * 62.8-83.3 * * * 15/9-15/10 

Artvin Avcı ve ark 2001 0 0 2 * * * * * 

Çorum-İskilip Köroğlu 2004 10 8 5 30-70 24/4-8/5 

Çorum-İskilip Karadeniz ve Çorumlu 2014 25-100 16/4-15/5 

Rize Balcı ve ark 2001 65-100 

Tokat-Niksar Akça ve ark 2001 3 9 2 60-90 

Tokat-Niksar Yılmaz 2007 9 2 1 20-85 

Tokat –Başçiftlik Özongun 2001 * * * 38.42 * * * * 

Tokat-Merkez Özkan 1993 13 4 4 * * * * * 

Tokat-Turhal Kılıçoğlu 2017 14 5 2 35-85 2-8/4 12-24/4 14-21/4 

Trabzon Reis 2010 8 1 1 30-60 18/3-15/4 20/4-5/5 25/4-7/5 15/9-15/10 

Trabzon Reis 2010 8 1 1 30-60 18/3-15/4 20/4-5/5 25/4-7/5 15/9-15/5 

Trabzon Kırca ve ark 2014 8 1 1 30-60 * 20/4-5/5 25/4-7/5 11/9-8/10 

Trabzon-Çaykara Kocabaş 2016 10 0 0 0-80 19/3-14/4 3-27/4 9/4-4/5 

Ordu Taşçı 2016 4 0 7 10/4-4/5 20/4-18/5 25/4-28/5 

Ordu Karadeniz 2011 2 10 

D
o

ğ
u
 A

B
 Bingöl Muradoğlu, Gündoğdu, Kalan 2011. 10-70 

Bingöl Kalan 2011 29 8 3 20-100 22/4-3/5 7-20/5 7-21/5 26/9-14/5 

Bitlis-Adilcevaz Yılmaz 2001 * * * 10-70 * * * * 

Bitlis, hizan Akça ve Şen 2001 50-90 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi Çiçek 

Açma Zamanı, HT: Hasat Tarihi 
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Çizelge 3. Fenolojik İncelemeler (devamı) 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO 

(%) 

İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

D
o

ğ
u
 A

.B
 Bitlis, Hizan Oğuz ve ark 2003 12 2 0 19-28/4 10-16/4 4-18/4 

Bitlis, Merkez Kaymaz 2005 19-31/4 5-18/5 9-19/5 

Bitlis, Hizan Muradoğlu ve ark 2010 4-13/10 

Bitlis, Ahlat Muradoğlu ve Balta 2010 3-20/10 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Adıyaman Kemah Bilgen 2012 3 3 3 50-80 18/4-14/5 

Adıyaman Kösekul 2017 (%) 55.55 37.77 6.66 

Diyarbakır, Dicle, Hani, 

Egil, Kocaköy 

Şimşek 2010 (a) 9 0 1 * 2-5/4 11-14/4 9-19/4 15- 25/9 

Diyarbakır Şimşek ve ark 2011 5 4 1 6-18/4 15/9-10/10 

Diyarbakır Yılmaz 2019 18 0 0 31/3-8/4 6-17/4 15-24/4 5-15/10 

Diyarbakır Çiçek 2019 14 1 4 0-100 16-28/04 23/04-9/05 27/04-10/05 19-29/9 

Erzincan-Kemah Bilgen 2012, Akça ve ark 2015 3 3 3 

Gaziantep Aktuğ Tahtacı ve ark 2011 7 2 1 11.67-80.00 16-25/3 * * * 

Hakkari Taşkın 2004 15 5 0 * * * * * 

Hakkari Yarılgaç ve Taşkın 2007 15 5 0 20-60 14/4-10/5 14-29/5 15-30/5 25/9-7/10 

Hakkari ve Bitlis Muradoğlu 2005 29 17 4 

Hakkari Muradoğlu ve Balta 2007 21 10 4 20-100 28/4-10/5 1-15/10 

Iğdır, Kağızman Varol 2019 12 4 0 * 13-22/4 16-30/4 17-30/4 20/9-4/10 

Malatya Beyhan 1993 %68.66 %25.37 %5.38 * * * * * 

Malatya, Darende Beyhan 2005 %74.2 %12.99 %12.99 20/04-7/05 20/04-7/05 

Malatya, Hekimhan Gültekin 2017 9 2 0 12-20/4 22/4-4/5 25/4-7/5 

Malatya hekimhan Öztürkci 2015 19 0 0 16-28/4 10-22/5 17-28/5 30/9-1/10 

Bingöl Kalan 2011 29 8 3 

Muş Yarılgaç ve ark 2005 (b) 7 10 3 

Kemah Bilgen ve ark 50-80 

Amasya Karadağ 2007 30-70 

Van Başak 2001 * * * 40-90 * * * * 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi 

Çiçek Açma Zamanı, HT: Hasat Tarihi 
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Çizelge 3. Fenolojik İncelemeler (devamı) 

İl Kaynak Çiçeklenme Tipi YDMVO 

(%) 

İYT EÇ DÇ HT 

Bölge PR PG H 

Bölge İl Kaynak 52.8 

G
ü

n
ey

d
o
ğ

u
 A

n
ad

o
lu

 B
ö

lg
es

i 

Tokat-Başçiftlik Akça ve Özongun 50-70 

Mard-Mazıdağı Şimşek ve Osmanoğlu 2010 6 1 1 * 2-5/4 11-14/4 9-19/4 15-30/9 

Mardin, Mazıdağı Şimşek  ve Osmanoğlu 2010 7 1 0 

Mardin, Beyazsu Turğut 2015 7 2 0 28-56 25-29/3 15-19/4 14-23/4 8-25/9 

Muş Yarılgaç ve ark 2005 9 4 7 40-100 * 20-28/4 20/4-2 /5 5-30/10 

Muş Aykut 2001 

Siirt Demir 2007. 20 6 4 10-20 20-28/4 5-21/5 5-9/5 27/9-5/10 

Ş-Adıy-mard Seçilmiş 1997 30-100 

Şanlıurfa Şimşek 2010 (b) 7 4 0 75-90 30/3-6 /4 29/3-7/4 5-20/9 

Şanlıurfa Başak 2019 20 0 0 40-75 İY 11-

18/3 

25/3-3/4 25/3-3/4 1-7/10 

Van Bahçesaray Yaviç 2000 * * * 30-100 * * * * 

Van-Çatak Şahinbaş 2001 * * * 20-70 * * * * 

Van-Erciş ve Mradiye Çelik 1998 %38 %38 %24 

Van-Gevaş Yarılgaç 1997 9 4 7 40-100 

Van-Merkez Yarılgaç, Başak, Şen 2001 12 5 3 * * * * * 

Van Başak 2001 * * * 40-90 * * * * 

Van Gevaş, Edremit Yarılgaç ve ark 2003 * * * 0-65 * * * * 

Van-Merkez Başak 2001 30-100 

Van-Merkez Yarılgaç ve ark 2005 9 4 5 40-100 15/4-8/5 18/4-11/5 3-23/10 

Van-Bahçesa Şen ve Vayiç 2001 7 2 1 20-70 

Van Bahçesaray Şen ve ark 2001 * * * 30-100 * * * * 

Van-Merkez Yarılgaç ve ark 2001 12 5 3 * * * * * 

Van-Merkez, Bitlis-Ahlat Muradoğlu 2005 29 14 4 * * * * * 

Van-Çatak Şahinbaş 2001 20-60 

Van-Çatak Kazankaya ve ark 2003 21 5 0 20-70 13-31/4 9-16/5 12-22/5 19-30/9 

Van Şemdin-Bahç Taşkın 2004 15 5 0 

Van Gevaş Akça ve Osmanoğlu 1990 2-/4 10-18/4 7-18/4 

Van Gevaş Yarılgaç 1997 %45 %20 %35 20-100 

PR:Protandri, PG: Protogeny, H:Homogamy, YDMVO: Yan Dalda Meyve Verme Oranı İYT:İlk Yapraklanma Tarihi, EÇ:Erkek Çiçek Açma Zamanı, DÇ:Dişi Çiçek Açma Zamanı, 

HT: Hasat Tarihi 
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Çizelge 4. Seleksiyonda belirlenmiş bireylerin meyve özelliklerinin bölge ortalama en düşük ve en yüksek değer aralıkları 

Bölgeler ÜTS MA(g) İA (g) İO (%) KK (mm) 

Meyve Boyutları (mm) 

En (mm) Boy  (mm) Yükseklik (mm) 

Marmara Bölgesi 27 8.29-18.03 3.68-8.90 38.26-60.84 1.17-1.94 26.33-38.94 30.46-47.15 29.04-38.93 

Ege Bölgesi 25 9.57-16.27 4.67-8.04 42.74-58.56 0.87-1.62 28.45-35.31 33.64-46.82 29.91-38.06 

İç Anadolu Bölgesi 21 9.81-15.57 4.95-7.78 42.75-59.46 1.02-1.76 29.88-38.21 33.48-45.09 30.76-39.62 

Akdeniz Bölgesi 31 10.30-16.52 5.18-8.61 42.62-58.50 0.99-1.88 29.92-33.76 31,75-47,51 31,03-39,93 

Karadeniz Bölgesi 38 9.02-15.49 4.93-7.70 44.90-62.45 1.01-2.39 28.27-35.70 33.01-43.66 28.49-35.90 

Doğu Anadolu Bölgesi 29 9.67-16.36 5.22-7.86 40.06-57.73 1.32-2.63 29.67-37.69 31.65-43.35 29.54-38.72 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 21 9.43-14.97 4.65-7.05 40.01-56.52 1.14-1.95 28.52-35.22 31.47-42.96 28.89-36.76 

Çizelge 5. Seleksiyonda belirlenmiş bireylerin biyokimyasal özelliklerinin bölge ortalama en düşük ve en yüksek değer aralıkları 

Protein (%) Yağ  (%) Kül (%) Nem (%) Palmitik Stearik Oleik Linoleik Linolenik 

Marmara Bölgesi 13.75-19.69 51.21-71.67 1.53-2.15 50.34-72.54 * * * * * 

Akdeniz Bölgesi 12.31-23.59 61.26-76.53 1.17-2.32 3.04-5.37 5.24-7.62 2.56-3.67 21.18-40.20 43.94-60.12 9.91-11.51 

Ege Bölgesi 12.75-21.27 55.93-73.18 0.7-1.8 2.71-3.77 5.33-7.88 1.99-3.35 14.34-29.03 49.76-65.58 8.75-14.72 

İç Anadolu Bölgesi 14.24-22.40 55.93-69.95 1.31-2.09 2.38-5.77 5.12-8.61 1.72-3.76 19.50-34.02 49.32-62.03 10.45-17.23 

Karadeniz Bölgesi 14.48-21.13 54.81-69.76 1.37-2.15 2.97-3.95 5.02-6.64 1.46-3.02 16.33-29.96 50.58-64.13 10.26-15.44 

Doğu Anadolu Bölgesi 12.46-22.44 53.52-68.63 1.58-2.96 2.26-5.15 5.35-11.9 1.53-3.96 20.08-39.25 39.88-58.88 7.33-14.82 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 14.45-22.27 51.65-65.53 1.34-2.66 1.74-4.01 4.38-6.45 1.47-3.50 14.08-35.64 44.97-63.67 0.17-0.27 
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3. DEĞERLENDİRME

Ülkemizde ceviz seleksiyon ıslahı konusunda, her bölgemizde, çok sayıda ilimizde gerek 

lisansüstü tez çalışması, araştırma projesi şeklinde gerekse kongre ve sempozyumlarda bildiri 

olarak sunulmak üzere çok değerli çalışmalar yapılmış olup standart yerli ceviz çeşitlerinin 

tescili de gerçekleştirilmiştir.  

Ceviz gerek asırlardır Anadolu’nun doğal bir bitkisi olması gerekse adaptasyon yeteneğinin 

olması nedeniyle ülkemizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ceviz ağacı varlığımız ve ceviz 

yetiştiriciliği kültürümüzün çok eski olmasına rağmen Türkiye dışsatımda söz sahibi ülkeler 

arasında yer alamamaktadır.  

Bu çalışma içerisinde de yer aldığı üzere her bölge hatta ilimizde, farklı noktalarda seleksiyon 

çalışmaları sırasında yüzlerce hatta binlerce tip arasından seçilen ortalama 20 adet ümitvar 

tipler arasında bile gerek meyve özellikleri, gerek yan dal verimliliği ve fenolojisi, gerekse 

biyokimyasal özellikleri bakımından sahip olduğumuz zenginlik genetik çeşitlilik açısından 

büyük bir avantajdır.  

Seleksiyon çalışmalarında tohumdan yetişmiş, bakım koşullarının çoğunlukla yetersiz olduğu 

koşullarda sözkonusu üstün özellikleri gösteren genotiplerin Seleksiyon 2 aşaması ile aşı ile 

çoğaltılarak adaptasyon parsellerine alınması ve çoğaltılarak gen kynaklarının korunması 

sağlanmalıdır.  

4. SONUÇ

Ülkemizde bugüne kadar yapılmış olan seleksiyon çalışmalarını bölgelerimiz bazında 

derlediğimiz bu çalışmamızda, çalışmalarda belirlenmiş olan ümitvar tiplerin ortalama olarak 

meyve özellikleri (çizelge 1), biyokimyasal özellikleri (çizelge 2), fenolojik özellikleri 

(çizelge 3) verilmeye çalışılmıştır.  

Bölgelerde yapılmış olan çalışmaların ortalamaları da çizelge 4 ve çizelge 5’te verilmiştir. 

Verime etki eden en önemli kriterlerinden biri olan meyve ağırlığının en yüksek değeri 

maksimum 18.03 g ile Marmara bölgesinde yapılmış olan seleksiyon çalışmasında elde 

edilmiştir. Biyokimyasal özelliklerden yağ oranının en fazla olduğu tip Akdeniz bölgesinde 

belirlenen ümitvar tipte belirlenmiştir.  
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ÖZET 

Tarım alanlarında bulunan yabancı otlar rekabet yoluyla kültür bitkilerinde verim düşüklüğüne 

sebep olurlar. Son yıllarda yabancı otlarla mücadele konusunda en çok başvurulan 

yöntemlerden birisi herbisit uygulamasıdır. Yabancı otların herbisit direncini azaltmak ve 

sürdürülebilir yabancı ot kontrolü sağlamak amacıyla sürdürülebilir doğal önlemlerinin 

geliştirilmesi, tarımda verimliliğin ve sürdürülebilirliğin korunmasına yardımcı olabilir. Bu 

sebeple, bu çalışmada, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar ışığında, yem 

bitkilerinin doğal yollarla yabancı ot mücadelesine olan katkıları ve allelopatik etki gösteren 

bazı yem bitkilerinin yabancı otlar üzerinde potansiyel etkileri üzerinde durulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Allelopati, Yem Bitkisi, Yabancı Otlar 

ABSTRACT 

Weeds in agricultural fields cause low yield in cultivated plants through competition. In recent 

years, herbicide application is one of the most applied methods in the field of weed control. The 

development of sustainable natural measures to reduce herbicide resistance of weeds and to 

ensure sustainable weed control can help maintain productivity and sustainability in agriculture. 

For this reason, in the light of national and International Studies, the contribution of fodder 

plants to weed control by natural means and the potential effects of allelopathic effects on weeds 

were emphasized in this study. 

Keywords: Allelopathy, Forage Crops, Weeds, 

GİRİŞ 

Tarım alanlarında yabancı otlar rekabet yoluyla (besin maddesi, alan, ışık, nem vb.) kültür 

bitkilerinin gelişimini engelleyerek verim düşüklüğüne sebep olurlar. Tarım alanlarında 

bulunan yabancı otların, kültür bitkilerinin verimini yaklaşık olarak % 34 oranında 

düşürebileceği bildirilmektedir (Jabran et al., 2015). Son yıllarda yabancı otlarla mücadele 

konusunda en çok başvurulan yöntemlerden birisi herbisit uygulamasıdır. Yabancı otların 

kontrol altına alınmasında herbisit kullanımı etkin bir yöntemdir. Fakat bu kimyasalların 

kontrolsüz ve ağır dozlarda sürekli kullanılması sonucu herbisite dayanıklı yabancı ot sayısının 
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artması yanında, herbisitlerin çevre, insan ve hayvan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, 

uygulamanın dezavantajları olarak sayılabilir (Pezikoğlu, 2008; Wu et al., 2010; Bhadoria, 

2011; Jabran et al., 2015). Yabancı ot mücadelesi yöntemlerindeki çeşitlilik sürdürülebilir 

yabancı ot kontrolü sağlar ve yabancı otların herbisit direnci geliştirme şansını azaltır (Jabran 

et al., 2015). Bunun yanında yabancı ot baskısını azaltmak için uygulanabilecek sürdürülebilir 

doğal önlemlerin geliştirilmesi, tarımın verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin korunmasına 

yardımcı olabilir (Kelton et al., 2012). Bu amaçla; çevre kirliliği, herbisit direnci gelişimi ile 

mücadele etmek, üretimde sürekliliği sağlamak, sentetik herbisit gereksinimlerini potansiyel 

olarak azaltmak, yabancı otları doğal yollarla baskı altına almak amacıyla (Kelton et al., 2012; 

Jabran et al., 2015) allelopati birçok araştırmaya konu olmuştur. Gerek izole edilmiş 

alokimyasalların gerekse allelopatik özelliklere sahip bitkilere münavebede yer verilmesi gibi 

uygulamalarla allelopatik etkinin yabancı ot kontrolünde kullanılması, büyük olasılıkla 

gelecekte sürdürülebilir sistemlerin önemli bir faktörü olacağı belirtilmiştir (Kelton et al., 

2012). 

Bu derleme makalesinin amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar 

ışığında, kaba yem üretimi amacıyla yetiştirilen yem bitkilerinin doğal yollarla yabancı ot 

mücadelesine olan katkıları ve özellikle heterotoksidik (türler arası) allelopatik etki gösteren 

bazı yem bitkilerinin yabancı ot mücadelesinde potansiyel etkileri üzerinde durulmuştur.  

 

ALLELOPATİ VE ALLELOKİMYASAL 

 

Allelopati; canlı ya da çürümüş bitki dokularından üretilen kimyasal maddelerin, 

doğrudan veya dolaylı salınımı yoluyla, çevrelerindeki kendi türünden veya başka türden diğer 

bitkilerin çimlenme, büyüme ve gelişmesini engelleyerek mikro çevreye etki yapmasıdır 

(Sözeri, 2003; Temel ve Tan, 2004; Bhadoria, 2011). Allelokimyasal ise, bitkinin büyümesinde 

var olan ve bitki organları tarafından doğaya salınan (Sözeri, 2003) veya bitkiler tarafından 

oluşturulan (Pezikoğlu, 2008), birçoğu fotosentetik işlemler sırasında meydana gelen ikincil 

bileşikler (Temel ve Tan, 2004; Kelton et al., 2012; Gürsoy ve ark., 2013) olup, çimlenme ve 

büyümenin engellenmesiyle diğer bitkilerin varlığını engelleyen maddelerin genel adıdır 

(Seçmen ve Öztürk, 2018). Fenolik asitler, kumarinler, kininler, terpenler, yağlar, alkoloidler 

ve organik siyanid’ler bu kimyasallar arasında en önemlilerini teşkil etmektedir (Seçmen ve 

Öztürk, 2018).  Fenolik asitler, kumarinler, terpenoitler, flavonidler, alkaloitler, glikozitler ve 

glikozinatlar ise yem bitkilerindeki önemli allelokimyasallardır (Temel ve Tan, 2004). 

Gerçek veya potansiyel fitotoksisiteye sahip (Bhadoria, 2011) olan bu kimyasallar 

kendinden sonra gelen aynı (autotoxicity) ya da farklı türlere (heterotoxicity) ait bitkilere 

(Temel ve Tan, 2004; Gürsoy ve ark., 2013) etki edebildiğinden, bu etkiler doğrudan veya 

dolaylı ve olumlu veya olumsuz etkiler (Mondal et al., 2015) şeklinde değerlendirilmektedir. 

Bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde, allelopatinin kültür bitkileri üzerine yaptığı etki 

olumsuz, yabancı otlar üzerine yaptığı etkiler olumlu olarak düşünülebilir. Genel olarak bu 

maddeler; bitki büyümesini engelleme, mineral alımını değiştirme, stomaların kapanmasına 

neden olarak su stresini tetikleme, solunum, fotosentez ve protein sentezini etkileme, hormon 

dengesini bozma ve enzim aktivitelerini değiştirme gibi farklı şekillerde bitkilerin fizyolojisi 

üzerine çeşitli etkiler yaparak (Mondal et al., 2015) diğer bitkilerde çimlenme, fide büyümesi 

ve gelişmeyi azaltarak, durdurarak ya da tamamen ortadan kaldırarak etki ederler (Ferguson ve 

Rathinasabapathi, 2003; Sözeri, 2003; Temel ve Tan, 2004; Pezikoğlu, 2008; Gürsoy ve ark., 

2013). Allelokimyasalların diğer bitki üzerinde herhangi bir etki yapabilmesi için bu 

maddelerin allelopatik bitkiden salınımı gerekmektedir (Bhadoria, 2011). Bitkilerde bulunan 

bu kimyasallar sistemlere; yıkanma, buharlaşma, başta kökler olmak üzere sap, yaprak gibi bitki 

organlarından veya bu organların çeşitli süreçlerden geçerek ayrışmalarıyla, bitkinin yer altı ve 

yerüstü parçalarından salgı ve sızma yoluyla (Ferguson ve Rathinasabapathi, 2003; Temel ve 

                                                                                                                                                                  371



Tan, 2004; Gürsoy ve ark., 2013; Seçmen ve Öztürk, 2018) yayılırlar. Bitkinin çeşitli sebeplerle 

oluşan stres dönemlerinde, yağışın yapraklardan allelopatik maddelerin yıkanmasına neden 

olduğu belirtilmiştir (Bhadoria, 2011).  

 
Şekil 1: Allelokimyasalların muhtemel yayılma yolları ve bu kimyasalların üretimine etki eden biyotik-

abiyotik faktörler (Sangeetha ve Baskar, 2015) 

Bitkilerdeki allelopatik etkinin, yetişme ortamına, fizyolojik ve çevresel streslere (düşük 

sıcaklık, nem, optimal besin maddesi, hastalık, zararlı vb.), bitki stres seviyesine, bitkinin 

türüne ve allelokimyasal seviyelerin belirlenmesinde yer alan bir dizi başka faktöre bağlı olarak 

değişebileceği bildirilmiştir (Ferguson ve Rathinasabapathi, 2003; Kelton et al., 2012). 

 

ALLELOPATİK ÖZELLİĞE SAHİP BAZI YEM BİTKİLERİ  

 

Yem bitkileri arasında bu etkiye sahip olduğu yaygın olarak bilinen bitki yonca 

(Medicago sativa)'dır. Ayrıca önemli yem bitkilerinden çayır üçgülü (Trifolium pratense), 

kırmızı üçgül (Trifolium incarnatum), tüylü fiğ (Vicia villosa), sorgum (Sorghum bicolor L.) 

domuz ayrığı (Dactylis gIomerata), kılçıksız brom (Bromus inennis), kamışsı yumak (Festuca 

anmdinacea) ve tek yıllık çim (Lolium multiflorum)’inde bu etkiye sahip olduğu belirtilmiştir 

(Temel ve Tan, 2004; Bhadoria, 2011; Gürsoy ve ark., 2013; Jabran  et al., 2015; Toungos ve 

Bulus, 2019). Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale gibi tahılların ot olarak biçilip kaba yem 

olarak da değerlendirildikleri (Çeri ve Acar, 2019) göz önüne alındığında, çavdar (Secale cerale 

L.) ve yulaf (Avena sativa L.) da bu kapsamda değerlendirilen bitkiler arasında sayılabilir 

(Bhadoria, 2011; Gürsoy ve ark., 2013; Jabran  et al., 2015; Toungos ve Bulus, 2019). 

Chon et al. (2006) tarafından yoncada bulunan toksik kimyasalların yapraklarda en 

yüksek, saplarda orta, köklerde ise en düşük olduğu belirtilmiş olup, bitki ve toprakta toksik 

kimyasalların döngüsü ve bitki organlarındaki dağılımı şekil 2’deki gibi şematize edilmiştir.   
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Şekil 2: Yoncada kimyasalların döngüsü ve bitki organlarındaki dağılımı (Chon et al., 2006) 

 

 

Yabancı otlarla biyolojik mücadele kapsamında allelopatinin potansiyel kullanımının 

fakedilmesiyle özellikle bu etkiye sahip olan kültür bitkilerinin laboratuar, sera ve tarla 

koşullarında araştırılması dünyada hız kazanmış olup, Ülkemizde bu tür çalışmalara 1980’li 

yılların başından bu yana başlandığı kaydedilmiştir (Pezikoğlu, 2008). Yonca yaprak ve kök 

ekstraktlarının farklı konsantrasyonlarının tarım alanlarında sorun olan kekre bitkisinin tohumu 

ve kök sürgünleri üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmada, yaprak-su ekstraktının kök-su 

ekstraktına göre kekre tohumlarının çimlenmesini engellediği, büyük oranda fide ölümüne 

sebep olduğu, her iki ekstarkt (kök-yaprak) konsantrasyonlarının, köklerin sürgün vermesini 

engellediği bildirilmiştir (Sözeri, 2003).  

Yonca, tüylü fiğ ve sarı taş yoncasının çiçeklenme aşamasında hasat edilerek elde edilen 

sulu ekstraktları ile kuru tozlarının darıcan, yıllık salkımotu ve Veronica persica türleri üzerine 

allelopatik potansiyelinin ve yabani ot kontrolü için fizibilitesinin araştırıldığı çalışmada, sarı 

taş yoncasının allelopatik etki tarzının yonca ve tüylü fiğden farklı olduğu, sarı taş yoncasının 

çoğunlukla tohum çimlenmesini baskıladığı, tohumlar çimlendikten sonra, sarı taş yoncasının 

fide üzerindeki allelopatik etki gücünün yonca veya tüylü fiğden daha zayıf olduğu ve 

uygulamaların test edilen yabani otlar üzerinde önemli herbisidal veya inhibitör etkisi olduğu 

bildirilmiştir (Wu ve ark., 2010). Çavdar bitkisinin değişik vejetatif dönemlerinde farklı bitki 

kısımlarından elde edilen özütlerin horozibiği (Amaranthus retroflexus) bitkisi üzerindeki 

etkilerinin araştırıldığı diğer bir çalışmada, çavdar bitki kalıntılarının horozibiğinin tohum 

verimini % 32 oranında azalttığı, bitki gelişmesini engellediği, yabancı ot yoğunluğunu önemli 

derecede düşürdüğü, yabancı otun kültür bitkileri ile rekabet yeteneğini azalttığı belirtilmiştir 

(Yarnia ve ark., 2011). Adi fiğ yapraklarından elde edilen özsu ve su ekstraktı ile köklerinden 

çıkan salgılarının kısır yabani yulaf, yabani hardal, marul, tere, kırmızı köklü horozibiği, 

benekli darıcan, sirken, yabani jüt, yapışkan kirpi darı ve semizotu yabancı otlarının gelişimi 

üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada fiğ öz suyunun yabancı ot 

tohumlarının çimlenme oranını %53.7, su ekstraktının ise %40.4 oranında azalttığı ancak fiğ 

kök salgılarının yabancı ot gelişimini baskı altına almada etkili olmadığı bildirilmiştir (Kitiş ve 

ark., 2016) 

 

YEM BİTKİLERİNİN YABANCI OTLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

 Yem bitkilerinin hayvanlar için gerekli olan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamasının 

yanında toprak özellikleri üzerine olan olumlu etkileri bilinen bir gerçektir. Baklagil ve 
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buğdaygil yem bitkileri oluşturdukları toprak üstü biokütleleriyle toprak nemini korurlar, toprak 

sıcaklığını dengelerler, toprak erozyonunu önlerler toprakta bıraktıkları kök artıklarıyla 

toprağın organik maddesine katkı sağlamının yanında özellikle baklagil familyasına ait yem 

bitkileri köklerindeki Rhizobium bakterileri ile olan simbiyotik ilişki sayesinde toprağa N 

bağlarlar. Bu faydalarının yanı sıra hızlı şekilde gelişebilen yem bitkileri toprak yüzeyinde 

oluşturdukları sık örtü ile gölgeleme yaparak canlı malç etkisi ile yabancı otları baskı altına 

alabilmektedir.  Yem bitkileri oluşturdukları kalın örtü tabakası ile büyüme döneminde yabani 

otlarla iyi bir şekilde rekabet ederek çimlenmekte olan yabancı ot tohumlarının çoğunun yaşam 

döngüsünü tamamlamasını ve çoğalmasını önleyebilir (Özeker ve Ulutürk, 2006; Toungos ve 

Bulus, 2019). Bu bağlamda; hızlı gelişmesi, toprak yüzeyini çok iyi örtmesi ve kaynaklardan 

fırsatçı bir şekilde yararlanmasından dolayı adi fiğ (Vicia sativa L.) yabancı ot mücadelesinde 

canlı malç olarak en çok tercih edilen bitkilerden biridir (Kitiş ve ark., 2016). Kışlık olarak 

yetiştirilen tek yıllık baklagillerin de, bir sonraki mahsule N sağlamanın yanında küçük tohumlu 

yabancı otları kontrol etmek amacıyla yetiştirilebileceği kaydedilmiştir (Baddeley ve ark., 

2017). Tüylü fiğ (Vicia villosa Roth), üçgüller (Trifolium spp.), şerbetçiotu yoncası (Medicago 

lupulina L.) ve kışlık bezelye (Pisum sativum L.) gibi baklagillerin ABD'de yabancı otları 

kontrol altına almada örtü bitkisi olarak kullanılan türlerdir (Kelton et al., 2012). Tohumları 

hızlı çimlenen kırmızı üçgül (Trifolium incarnatum L.) yabancı otları bastırıcı olarak kullanılan 

yem bitkilerinden biridir (Baddeley ve ark., 2017). Buğdaygillerden ise başarılı büyüme ve 

biyokütle üretim kapasitesi nedeniyle çavdar iyi bir örtü bitkisidir (Kelton et al., 2012) ve 

çavdar malçının, fitotoksinlerin salınması yoluyla yabani otların hem çimlenmesini hem de 

büyümesini engellediği belirtilmiştir (Bhadoria, 2011). Bu tür bitkilerin canlı malç işlevlerine 

ek olarak yukarıda da bahsedildiği gibi, bazı yem bitkilerinin allelopatik etki potansiyelleri ile 

yabancı otları baskı altına aldığı düşünülmektedir (Kitiş ve ark., 2016). Bu amaçla kullanılan 

bazı yem bitkilerinin etkili olduğu yabancı otlar şu şekilde listelenmiştir (Özeker ve Ulutürk, 

2006). 
Tablo 1: Bazı yem bitkilerinin etkili olduğu yabancı otlar* 

Örtü Bitkisi  Yabancı Ot  

Tüylü fiğ  Kaz ayağı, Sarı tüylü darı, Sarı topalak, Tarla sarmaşığı  

Kırmızı üçgül  Tarla sarmaşığı, Yabani hardal, İtalyan çimi  

Çavdar  Kaz ayağı, Kırmızı köklü tilki kuyruğu  

Sorghum sudan otu  İngiliz çimi  

* Özeker ve Ulutürk (2006)’dan özetleniştir. 

Yem bitkilerinin bu özelliklerine ek olarak; özellikle kaba yem üretimi için yetiştirilen ve 

genellikle çiçeklenme aşamasında yeşil veya kuru ot amacıyla biçilen yem bitkileri tarımında, 

hem tek yıllık yem bitkilerinde hem de çok yıllık yem bitkilerinde tekrarlanan biçme yoluyla 

yabancı otların gelişerek tohum bağlaması da engellendiğinden, bu tür bitkilerin 

popülasyonunun azaltılması üzerinde uygulamanın oldukça büyük bir etkisi olduğu 

söylenebilir.   

 

SONUÇ 

 

Yem bitkilerinin doğal yollarla yabancı ot mücadelesine olan katkıları ve özellikle 

heterotoksidik (türler arası) allelopati etki gösteren bazı yem bitkilerinin yabancı ot 

mücadelesinde potansiyel etkileri üzerinde durulan bu çalışmada elde edilen bilgiler bir arada 

düşünüldüğünde, yem bitkilerinin yabancı otlar üzerindeki etkileri üç ana başlıkta toplanabilir. 

Bunlar; 

 Bu bitkilerin hızlı bir şekilde gelişerek oluşturdukları sık örtü sayesinde gölgeleme 

ve rekabet yoluyla çevresinde bulunan yabancı otların çimlenme, büyüme ve gelişmelerini 

baskı altına almaları (canlı malç etkisi) 
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 Bazı yem bitkilerinin bünyelerinde bulundurdukları ve çeşitli yollarla sisteme 

bıraktıkları çeşitli kimyasallarla diğer türlerin çimlenme, büyüme ve gelişmelerini durdurması, 

engellemesi veya tamamen ortadan kaldırması (Allelopati etkisi) 

 Özellikle kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yetiştirilen yem bitkilerinin hasat 

işlemleri sırasında yabancı otların da tohum bağlamadan biçilmesiyle popülasyonlarının 

azaltılmasına katkı sağlanmasıdır.  

 Mevcut tarım sisteminde sentetik herbisitlerin kullanımını tamamen ortadan 

kaldırmak mümkün olamasa da, bunların kullanımının azaltılması, ürün verimliliği ve çevresel 

faydalar için alternatif doğal yollarla yabacı ot mücadelesi yöntemlerinin (Bhadoria, 2011) 

geliştirilmesi oldukça önemlidir. Yukarıda zikredilen özellikleri (canlı malç, allelopati vb.) 

nedeniyle doğal yollarla ot mücadelesi kapsamında yem bitkilerinin münavebede yer alması 

herbisit maliyetinin düşürülmesi, verimin ve işletme gelirinin artırılması gibi (Seçmen ve 

Öztürk, 2018) faydalar sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında, gerek yem üretimi gerekse yeşil 

gübre bitkisi olarak münavebede yer alan yem bitkilerinin,  toprak yapısını iyileştirme ve 

kendinden sonra gelen ürünün verimliliğini artırma gibi faydalarına ek olarak tarım alanlarında 

bulunan yabancı ot yoğunluğunun azaltılmasında da etkili olacağı söylenebilir. Bu bakımdan 

iklim ve toprak koşullarının uygun olduğu durumlarda gerek ana ürün gerekse ara ürün olarak 

kaba yem amacıyla veya sıra araları boş bırakılan meyve bahçelerinde yeşil gübreleme amacıyla 

bu bitkilerin yetiştiriciliğinin artırılması sürdürülebilir tarım ve yabancı otları kontrolü için 

oldukça önemlidir.  
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YEM BEZELYESİNİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANILMASI 

USING FEED PEA IN ANIMAL NUTRITION 
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ÖZET 

Bu derlemede yemlik bezelyenin besin ve antinutrisyonel madde içerikleri ve hayvan 

beslemede kullanım olanakları araştırılmıştır. Bezelye (Pisum sativum), hem insan gıdası hem 

de hayvan yemi olarak kullanılan önemli bir baklagil familyasına ait protein kaynağıdır. 

Ülkemizde 1970-80’lerde yem bezelyesi en çok arpa ile birlikte yetiştirilmiştir. Türkiye’ de 

2017 yılında türlere göre toplam üretimi 19.930 milyon dekar alanda 51.265 milyon ton 

yemlik bitki üretimi gerçekleştirilmiştir. Yemlik bezelye üretimi 2018 yılı itibariyle (yeşil ot)  

69.595 da alanda 139.366 ton olduğu rapor edilmiştir. Ülkemizdeki kaliteli yem bitkileri 

üretimi yeterli olmayıp hala önemli ölçüde kaba yem açığı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu açık 

miktarı ortalama 30 milyon ton düzeylerinde bulunmaktadır. Yemlik bezelye, topraktaki azotu 

depolayabilen bitki köklerinde bulunan bakteriler (Rhizobia) ile toprak verimliliğini 

arttırmada çok yararlıdır. Besin madde içeriği bakımından yemlik bezelye ortalama %2,70 

ham kül, %1.47 ham selüloz, %21,87 ham protein, %1.58 ham yağ içerdiği bildirilmiştir. 

Tane bezelye iyi sindirilir, ancak yapısında tripsin inhibitörleri, lektinler(fitohemaglutininler), 

oligosakkaritler, tanenler ve diğer fenolik asitler ile fitoöstrojenik etkileri olan antinutrisyonel 

maddeler içermektedir. Farklı uygulamalar ile bezelye tohumundaki anti-besinsel faktörlerin 

etkisini azaltmak için uygulamalar vardır. Protein kaynakları arasında, bezelye ve bakla 

tohumları süt ineklerinin beslenmesinde soyaya göre daha ucuz kaynak olarak başarıyla 

kullanıldığı bildirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bezelye, besin maddesi, bitki, gıda. 

ABSTRACT 

In this review, the nutrient and antinutritional substance contents of the feed pea and the 

possibilities of use in animal feeding were investigated. Peas (Pisum sativum) are a source of 

protein belonging to an important legume family, used both as human food and animal feed. 

In our country, feed peas were grown along with the most barley in 1970-80. In 2017, 

Turkey's total production of 19.930 million hectares according to the type of plant manger at 

51.265 million tonnes were produced. As of 2018, the total cultivation of crop plants was 

reported to be 139.366 tons in the area of 69.595 dairy peas (green herbage). The production 

of quality fodder crops in our country is not sufficient, and it turns out that there is still a 

significant deficit. This deficit amount is around 30 million tons on average. Feed peas are 
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very useful in increasing soil fertility with bacteria (Rhizobia) found in plant roots that can 

store nitrogen in the soil. In terms of nutrient content, feed peas have been reported to contain 

an average of 2.70% crude ash, 1.47% crude fiber, 21.87% crude protein, 1.58% crude oil. 

Grain peas are well digested, but they contain trypsin inhibitors, lectins 

(phytohemagglutinins), oligosaccharides, tannins and other phenolic acids and antinutritional 

agents with phytoestrogenic effects. There are applications with different applications to 

reduce the effect of anti-nutritional factors in pea seeds. Among the protein sources, pea and 

broad bean seeds have been reported to be successfully used as a cheaper source than dairy 

cows in feeding dairy cows. 

Keywords: Food, nutrient, pea, plant.  

 

1. Giriş 

Bezelye (Pisum sativum), hem insan gıdası hem de hayvan yemi olarak kullanılan önemli 

bir baklagil familyasına ait protein kaynağıdır (Fredrikson ve ark. 2001, Pavek, 2012). 

Bezelye gelişmiş ülkelerde önemli bir insan gıdası olmasının yanı sıra üretiminin yarısına 

yakını hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir (McPhee, 2003). Bezelyenin kültürü yapılan 

iki formu vardır (Özdemir, 2002). P. sativum, açık renkli tohumları nedeniyle insan yiyeceği, 

P. arvense ise tohumların koyu renkli olması ve pişmedeki güçlüğü sebebiyle hayvan yemi 

olarak kullanılmaktadır (Akçin, 1988; Acar ve Ayan, 2000). Genellikle ılıman ve serin 

iklimlerde yetiştirilmektedir. Kanada ve Amerika, en çok yem bezelyesi üreten ülkelerdendir. 

1970-1980 yılları arasında yem bezelyesi en çok arpa ile birlikte yetiştirilmiştir (Anonim 

2000). 1970'lerden bu yana, Kanada hükümeti tarafından sağlanan büyük girişimler, batı 

Kanada'da kuru bezelye üretimini arttırmış ve sonuç olarak üreticilere, münavebeli ekim için 

uygun bir tahıl ve yağlı tohum verimi sağladığı bildirilmiştir. Ayrıca rotasyonlu ekime uygun 

olan bezelye bitkisi nadas alanlarının azalması ve topraktaki hastalık döngüsünün 

kırılmasınada fayda sağlayacağı bildirilmiştir (FAO, 2015). 

Çizelge 1. Dünyanın en büyük bezelye üreten ülkeler (FAO, 2015). 

ÜLKELER 5 Yıllık Ortalama (ton)       2014 (ton) 

Kanada 3 217 800 3 300 000 

Rusya 1 580 000 2 197 000 

Amerika 578 000 729 000 

Fransa 686 600 575 000 

Avustralya 356 000 334 000 

Dünya 10 268 000 11 164000 

 

Ülkemizde yaygın olarak Ege ve Marmara bölgesinde yetiştirilen yemlik bezelye (Pisum 

sativum L.) bitkisi son yıllarda ülke genelinde yaygın bir ekim alanı bulmuştur (Toğay ve ark. 

2006). Hayvancılıkta otlatılarak, kuru ot şeklinde, silajı yapılarak kaba yem olarak 

kullanılabildiği gibi, danesi gevişgetiren hayvanlar ve kanatlılar için zengin enerji ve protein 

kaynağı olan bir konsantre yem bitkisidir. (NRC 2001, Beyer ve ark. 2003). 

Türkiye’ de 2017 yılı türlere göre yem bitkileri üretimine bakıldığında 19.930.911 milyon 

da alanda 51.265.649 milyon ton yemlik bitki üretimi gerçekleştirilmiştir. Toplam yemlik 
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bitki ekiminin yemlik bezelyeye (yeşil ot) düşen alan ve ton bazında değeri 2018 yılı itibariyle 

69.595 dekar alanda 139.366 ton olduğu rapor edilmiştir (TÜİK, 2018a).  

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2018), kayıtlarına göre ülkemizin 16.105,000 

büyükbaş ve 44.312,000 küçükbaş olmak üzere 60.417,000 baş hayvan varlığı mevcuttur. 

Ülkemizdeki kaliteli yem bitkileri üretimi yeterli olmayıp hala önemli ölçüde kaba yem açığı 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu açık miktarı ortalama 30 milyon ton düzeylerinde 

bulunmaktadır. Ülkemizde 2014-2017 yılları arası hayvan varlığımız Çizelge 2’de verilmiştir. 

 Çizelge 2. Türkiye’de 2014-2017 yılları arası hayvan varlığı (TÜİK, 2018b) 

  Küçükbaş hayvan sayıları Büyükbaş hayvan sayıları 

  

Koyun Keçi Toplam Sığır Manda Toplam        Yıl 

 2014 31 140 244 10 344 936 41 485 180 14 223 109 122 114 14 345 223 

 2015 31 507 934 10 416 166 41 924 100 13 994 071 133 766 14 127 837 

 2016 30 983 933 10 345 299 41 329 232 14 080 155 142 073 14 222 228 

 2017 33 677 636 10 634 672 44 312 308 15 943 586 161 439 16 105 025 

 

2. Besin Madde Özellikleri 

Yem bezelyesi, 30 farklı analizde ortalama %2,70 ham kül, %1.47 ham selüloz, %21,87 

ham protein, %1.58 ham yağ içerdiği tespit edilmiştir. (Mishra ve ark. 2010). Bezelye yeşil 

otunda %17,4 ham protein içerdiği (Tekeli ve Ateş 2003), başka bir çalışmada ise %15,4 ham 

protein içerdiği bildirilmiştir (Ateş 2012). Bezelye samanı ise % 8.4 ham protein, % 0.9 ham 

yağ, % 39.7 ham selüloz, % 42.6 azotsuz öz madde içermektedir (Açıkgöz, E., 2001). Konca 

ve ark. (2005), Bezelye silajının kuru maddesi %24.02, ham proteini %24.22, ham yağı 

%3.49, ham selülozu %14.75, ham külü’de %3.67 olarak metabolik enerji (ME) ve net enerji 

laktasyon (NEL) değerlerini bezelyede 13.24 ve 8.22 MJ/kg bildirmişlerdir. Bezelye proteini 

tahıllara ve yağlı tohum küspelerine kıyasla yüksek seviyede lizin içerir (Nandha ve 

ark., 2013 ). Yüksek lizin konsantrasyonu, tahıl taneleri ile düşük proteinli rasyonlar formüle 

edilirken faydalı olabilir. Bu da sentetik aminoasit gereksiniminin azalmasına neden olur. 

Lizin’e göre metiyonin içeriği nispeten daha düşüktür. Ayrıca A, B ve D vitamini açısından 

zengindir (Mishra ve ark.,2010). Yem bezelyesinin kalsiyum içeriği düşükken, potasyum ve 

fosfor içeriği yüksektir. Mikro elementler arasında özellikle demir, manganez, bakır, kobalt 

ve çinko açısından zengindir (Dvorak ve ark. 2005). Bezelyenin çözünebilir protein içeriği 

yüksektir, rumende yıkımlanmayan protein içeriği yaklaşık %22’dir. Rumende 

yıkımlanmayan protein içeriği ısı muamelesiyle %50 civarında artırılabildiği iddia 

edilmektedir. Kanola küspesinin zengin metiyonin içeriği nedeniyle bezelye ile birlikte 

verilmesi süt ineklerinde amino asit dengesi sağlar. (Christensen ve Mustafa 2000). 

Bezelye tohumu, gelişme sırasında büyük miktarda azotu bünyesinde biriktirir ve tohum 

kotiledonlarında azot birikir. Bezelye proteinleri, albüminler (suda çözünür), globulinler 

(seyreltik tuz çözeltisinde çözünür), prolaminler (%70 etanol çözeltisinde çözünür), glutelin 

(seyreltik alkalin çözeltisinde çözünür) ve kalıntı protein (protein üzerinde bırakılır) olmak 

üzere beş protein fraksiyonuna sahiptir. Bu protein Osborne sınıflandırmasına dayanmaktadır. 

Bezelye içindeki en bol protein sınıfı, 7S (vicilin) ve 11S (legumin) globülin 

proteinlerinlerinden oluşan globunlerdir (Osborne, 1924). 
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Bezelyenin bezelyenin ham protein (HP) miktarı çoğunlukla nişasta içeriğine bağlı 

olarak önemli miktarda varyasyon göstermektedir. Bezelye birçok esansiyel amino asit 

bilhassa lisin bakımından zengin olup, amino asit seviyeleri soya fasulyesi küspesi (SFK)’den 

küçük miktarda düşüktür. Proteinin %’si olarak ifade edildiğinde bezelyenin lisin muhtevası 

SFK’dan daha yüksektir (sırasıyla, %7.5 ve %6,4) (Maufferet, 1996). İçerdiği amino asitlerin 

sindirilebilirliği gayet yüksektir. Ancak diğer baklagillerde olduğu gibi bezelyenin de 

metiyonin ve sistin seviyesi düşüktür. Yemlik bezelyenin ortalama amino asit kompozisyonu 

(%23 HP için) arjinin, lizin, metiyonin, met+sis, fenilalanin, teronin, triptofan, valin, aspartat, 

glutamat, glisin, izolösin ve lösin amino asitleri için sırasıyla; %2.31, 1.67, 0.28, 0.50, 0.98, 

0.84, 0.19, 1.05, 2.38, 3.68, 0.95, 1.10 ve 1.80 ‘dir (Hickling, 2003), (Çizelge 3). Bezelyenin 

birçok esansiyel amino asitlerce bilhassa lizince zengin olması onun etçi kanatlılar için iyi bir 

protein kaynağı olmasını sağlar. Bununla beraber çiğ bezelyede birçok antinutrisyonel faktör 

mevcut olup, bilhassa tanen ve tripsin inhibitör aktivitesi besleme bakımından önemlidir. 

Ancak bu olumsuzluklar ıslah yoluyla elimine edilmiştir. Günümüzde Avrupa ülkelerinde 

üretilen yemlik bezelyenin neredeyse tamamı hiç tanen içermemekte (0 tannik asit aktivitesi) 

ve tripsin inhibitör aktiviteleri ise düşük olup, 5 TIU (trypsin inhibition unit/mg KM)’dur. 

Lektinler de olduğu gibi diğer antinutrisyonel faktörlerin pratik şartlarda etkileri önemli 

görülmemektedir (Maufferet, 1996). 

Çizelge 3. Bezelye’nin amino asit kompozisyonu (%88 KM esasına göre, %), (Hickling 2003). 

 
   X± Sx 

 
   X± Sx 

Lizin 2.31±0.18 Izolösin 1.13±0.09 

Metionin 0.40±0.06 Valin 1.45±0.10 

Sistin 0.41±0.04 Histidin 0.55±0.06 

Metiyonin+Sistin 0.83±0.07 Arjinin 2.46±0.36 

Treonin 0.99±0.08 Fenilalanin 0.84±0.07 

Triptofan 0.25±0.03 Tirosin 0.91±0.07 

Glisin 0.85±0.04 Fenilalanin+Tirozin 1.75±0.13 

Serin 1.10±0.06 Aspartat 2.68±0.23 

Glisin+Serin 1.94±0.10 Glutamat 4.33±0.35 

Lösin 1.65±0.14 Alanin 1.02±0.08 

 

Bezelye tohumu, esas olarak monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler ve 

polisakkaritlerden oluşan %60-65 oranında karbonhidrat içerir. Bezelye içindeki ana 

karbonhidrat fraksiyonu nişastadır. Nişasta; amiloz (%25-45) ve amilopektinden (%55-75) 

oluşmaktadır (Hoover ve ark., 2010). Bezelye içindeki nişasta fraksiyonları, yavaş 

sindirilebilir, hızlı sindirilebilir ve dirençli olmak üzere nişastaya göre ayrıca sınıflandırılabilir 

(Zhang ve Hamaker, 2009). Englyst ve ark. (1992), dirençli nişastayı gastrointestinal 

sistemdeki nişastanın sindirilemez fraksiyonu olarak ifade etmişlerdir. Bezelye tohumları, 

işleme, çeşit ve bölgeye bağlı olarak %2 oranında dirençli nişasta içerdiği rapor edilmiştir 

(Dostalova ve ark., 2009; Tulbek ve ark., 2008). 

Bezelye tohumları zengin bir mineral ve vitamin kaynağıdır. Buğday ve diğer tahıllara 

kıyasla, bezelye daha yüksek seviyelerde kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, çinko ve bakır 

içerir (Çizelge 4). Ek olarak, bezelye zengin bir folik asit, niasin, tiamin, riboflavin, 

piridoksamin, piridoksal ve piridoksin kaynağıdır. Bezelye, gelişmekte olan ve az gelişmiş 
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ülkelerde beslenme sağlığını iyileştirebilen dengeli bir mineral ve vitamin bileşimi sağlamak 

için diğer tahıllarla birlikte kullanılabilecek en iyi alternatif insan gıda ve hayvan besi 

yemidir. 

Çizelge 4. Bezelyenin mineral içeriği bakımından buğdayla karşılaştırıldığındaki oranlar 

(Tulbek, 2014) 

Mineral Bezelye Buğday 

Kalsium (ppm) 850 340 

Magnezyum (ppm) 1450 1380 

Fosfor (ppm) 5500 3500 

Demir (ppm) 60 38 

Çinko (ppm) 43 29 

Bakır (ppm) 7 4 

 

3. Antinutrisyonel maddeler ve elimine edilme yolları 

Bezelye bileşenleri ve soya fasulyesinin antinutrisyonel faktörleri Çizelge 5'te 

verilmiştir. Sonuçlar, bezelye tohumlarının soya fasulyesine kıyasla daha düşük fitik asit, 

tripsin inhibitörü, saponinler, toplam polifenoller ve stakinoz seviyelerine sahip olduğunu 

gösterirken, fenoliklerin (%tannik asit), rafinoz ve verbaskoz seviyelerinin soya fasulyesinden 

daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.  

Çizelge 5. Bütün bezelye, bezelye bileşenleri ve soya fasulyesinin antinutrisyonel faktörler 

açısından kıyaslanması (Tulbek, 2014) 

 Bezelye 

Bezelye 

Nişastasında 

Bezelye 

Proteininde 

Bezelye 

selülozunda       Soya 

Fitik asit (%) 0.54 0.42 1.60 2.80 1.32 

Tripsin inhibitor (TIU/g) 2100 1300 2300 1000 49,450 

Lektin (g/kg) 5.77 5.98 23.2 3.78 5.88 

Fenol (Tannik asit % w/w) 1.12 0.47 1.79 2.97 0.46 

Toplam saponin (mg/g) 0.0087 0.05 0.28 0.05 0.0714 

Ureaz aktivitesi/pH (unit) 0.07 0.06 0.02 0.02 1.83 

Toplam polifenol (mg/kg) 1000 762 1440 3750 4800 

Rafinoz (%) 0.82 1.6 2.8 0.2 0.68 

Stakiyoz (%) 1.62 0.4 0.9 - 5.67 

Verbaskoz (%) 3.72 3.4 7.0 0.1 0.52 

Nitrojen sindirilebilirliği (%) 74 92 93 - 77 

 

Fitik asit (miyo-inositol hekzakisfosfat veya fitatlar) bitki dokularında önemli bir 

fosfor depolama bileşenidir. Fitatlar sindirim sırasında minerallere bağlanır, protein 

sindirilebilirliğini azaltır ve metal şelatlayıcı bir antioksidan görevi görür. Fitatlar esas olarak 

protein gövdelerinde ve bütün bezelyelerin gövde fraksiyonunda bulunur (Çizelge 5). Islatma, 

fermantasyon ve çimlenme, bezelye tohumlarındaki fitik asit seviyelerini azaltmak için 
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kullanılabilecek yöntemlerdendir. Tripsin ve kimotripsin inhibitörleri, bezelye kotiledonunda 

bulunan küçük protein tabiatındakı yapılardır (20 kDa) ve protein sindirilebilirliğini ve 

biyoyararlanımı azaltmaktan sorumludur. Tripsin inhibitörleri, bitkinin savunma sisteminin 

bir parçasıdır. Lektinler (hemaglutininler), karbonhidratlar ve şeker molekülleri ile modifiye 

edilmeden spesifik olarak etkileşime giren, bağışıklık kaynaklı olmayan küçük protein 

yapılarıdır (120 kDa). Lektinler bezelye kotiledonlarında bulunur ve proteinlerle ilişkilidir 

(Çizelge 5). Lektinlerin kırmızı kan hücrelerini aglütine ettiği, oligosakkaritleri parçalayan 

dekstrinaz ve glukoamilaz enzimlerini bozduğu, canlı epitel hücrelerini azalttığı ve böcek 

öldürücü aktivite sağladığı bilinmektedir (Hall, 2008).  

Proteaz inhibitörleri ve lektinler sindirimi azaltarak hayvanların büyümesini 

engellerler. Monogastrik hayvanlar en çok etkilenir (Gatel 1994, Kalač ve Míka 1997, Oboh 

ve ark.,1998). Bezelye tohumlarında bulunan hemaglutininler ıslatma veya ısıl işlem 

uygulamaları ile ortadan kaldırıldıkları bildirilmektedir. Esasında bunlar toksik etki yapacak 

düzeyde değildir (Savage ve Deo 1989). Bezelyede bulunan tripsin inhibitörleri soyada 

bulunanın 1/10’u kadardır (Kurzer ve Xu 1997, Savage ve Deo 1989). Bezelyede bulunan 

tripsin, kemotripsin ve amilaz inhibitörleri 100 oC’de ısıl işlem uygulamaları ile belirgin bir 

şekilde azalmaktadır. Oksalat içeriği 6.67 g/kg olarak bildirilmiştir, pişirme veya kabuğun 

soyulması ile azaltılabilir. Fitik asit içeriği 4.7-8.2 g/kg’dır ve pişirmekle %82 oranında 

azaldığı bildirilmiştir (Savage ve Deo 1989), (Çizelge 6).  

 

Çizelge 6.  Bezelye tanesinde bulunan antibesinsel maddeler (Savage ve Deo 1989) 

Antinutrisyonel faktör Konsantrasyon 

Hemaglutinin, U/g 5100-15060 

Tripsin inhibitörü, U/g 150-10800 

Kemotripsin inhibitörü, U/g 740-10240 

Amilaz inhibitörü, U/g 14-80 

Oksalat, g/kg 6.67 

Fitik asit, g/kg 2.22-7.44 

Tanenler, g/kg 0.2-13 

Fenolik asit, mg/kg 13-27 

 

Dvorak ve ark. (2005), farklı uygulamalar ile bezelye tohumundaki antinutrisyonel 

faktörlerin etkisini azaltmak için yaptıkları çalışmalarında alınan örnekleri gallik asit, tripsin 

inhibitörleri ve letinler yönünden analize tabi tutmuşlardır. Araştırmacılar tarafından saptanan 

antinutrisyonel faktörler Çizelge 7’de gösterilmiştir. Bu çizelge incelendiğinde uygulamaların 

yemdeki tripsin inhibitör miktarının düşürülmesine olan etkisinin pozitif olduğu, bu 

istenmeyen antinutrisyonel miktarının %84 oranında azalma gösterdiği saptanmıştır. Yem 

bileşenlerinin belirli ısıl işlemlerden geçirilmesi yem bezelyesinin antinutrisyonel faktörlerini 

azalttığını ve böylece besin değerini arttırdığı bildirilmiştir (Akande ve Fabiyi, 2010). 
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Çizelge 7. Yem bezelyesinde bulunan antinutrisyonel faktörlerin ısıl işlem uygulaması ile 

miktarlarının azaltılması (Dvorak ve ark., 2005). 

 
 Sıcaklık Uygulaması  

 

Antinutrisyonel 

Faktörler Kontrol 

 80-90 oC’de  

     10 dk 

    80-90 oC’de  

        30 dk 

80-90 oC’de  

 50 dk 

 
Gallik asit (mg/kg) 49.1±2.7 28.8±1.5 33.4±1.7 26.4±1.4 

 Tripsin inhibitör (TIU) 15.4±0.5 2.5±0.2 3.0±0.3 2.5±0.4 

 Lektinler (titre) 717±376 213±60 461±102 192±64 

 

Tanenler polifenolik bileşiklerin farklı bir grubudur. Bezelye tohumlarında 0.2-0.4 

g/kg tanen, 26 mg/kg fenolik asit bildirilmiştir. Tanenler hem yem tüketimini hem de 

sindirimi olumsuz etkiler. Bezelyede tanen içeriğinin %1 oranında azaltılmasıyla protein 

sindiriminin %5 arttığı tespit edilmiştir (Savage ve Deo 1989). Tanenler antinutrisyonel 

maddeler arasında sıralanmasına rağmen ruminantlarda rumende gaz oluşumunu önleme 

(Vrzgula ve ark., 1990), protein yıkımlanmasını azaltarak bypass proteini artırması gibi 

avantajları vardır (Hart ve ark., 2003, Min ve ark., 2003). 

Baklagil taneleri düşük proteinli yemlere takviye olarak daha uygundur veya 

antinutrisyonel faktörler gözönünde bulundurulurak ısıl işlemden geçirildikten sonra ruminant 

rasyonlarına ilave edilebileceği bildirilmiştir (Wilkins ve Jones, 2000 ). Baklagiller bazı 

antinutrisyonel faktör içerir. Çiğ bezelye kullanımında herhangi bir zararlı etki bildirmemekle 

birlikte (Corbett ve ark., 1995 ; Khorasani ve ark., 2001), ekstrüzyon gibi ısıl işlemle proteaz 

inhibitörlerini ve diğer antinutrisyonel faktörleri azaltması ve rumenden by pass geçen protein 

fraksiyonunu arttırması, dolayısıyla hayvan protein ihtiyacını karşılaması nedeniyle 

rasyonlara ihtiyaç kadar ilave edilebileceği tavsiye edilmektedir (Focant ve ark., 1990 ; Van 

der Poel ve ark., 1991 ; Walhain ve ark., 1992 ; Masoero ve ark., 2005 ). Ayrıca baklagiller, 

fenolik bileşikler (Duena˜s ve ark. 2004) bakımından zengin oldukları için rasyonlara ilave 

edilmeleri halinde güçlü antioksidan aktiviteleriyle süt verimi ve aromasını arttırabileceği 

bildirilmiştir (Moon ve ark., 2006).  

 

4. Sığır ve koyun beslemede yem bezelyesi kullanımı  

Soya küspesi Türkiye’ninde içinde bulunduğu Avrupa ülkelerinde süt inekleri için 

protein kaynağı olarak rasyonlara dahil edilen en yaygın protein kaynağıdır. Ulusal 

programlar ile soya ithalatını azaltılmaya ve kısmen lupenler, bakla veya tarla bezelye gibi 

daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir yerli protein kaynakları ile değiştirmeyi 

planlamaktadır. Süt ineklerinin ve diğer çiftlik hayvanlarının rasyonlarına kısmen veya 

tamamen ikame edilen soya küspesine alternatif protein kaynaklarına duyulan ihtiyaç 

belirgindir ve bunun iki ana nedeni vardır: AB üyesi olmayan ülkelerden soya küspesi 

ithalatındaki kaynak ihtiyacı (Ellis 2004 ); ikincisi, besin zincirinde GDO'nun varlığıdır. 

Genetiği değiştirilmemiş gıdaların ve hayvan yemlerinin üretimi, kamusal alanda ve politik 

spotlarda giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır (ISAAA 2016). Özellikle GDO’yu önlemek 

ve mali olarak daha ekonomik bir yem için (Wilkins ve Jones, 2000) soya küspesine alternatif 

kaliteli protein kaynakları aranmaktadır. Tüketicilerin GDO'suz gıda/yemlere, kişisel tercih 

olarak tüketim talebin artması, et ve süt üretiminde rasyonlara ilavesi son zamanlarda artış 

göstermektedir. Rasyonlara ilave edilen protein kaynakları arasında, bezelye ve bakla 
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tohumları süt ineklerinin beslenmesinde başarıyla kullanıldığı bildirilmiştir (Corbett ve ark., 

1995; Petit ve ark., 1997; Masoero ve ark., 2006; Martini ve ark., 2008). Bu ürünler soya ile 

karşılaştırıldığında bazı avantajlar sunar: bunların arasında daha fazla kullanılabilirlik, daha 

düşük miktarda kimyasalla muamele ve daha ucuz olması sıralanabilir (Ellis, 2004).  

Erken laktasyon dönemindeki ineklerde yapılan bir çalışmada kesif yemlerine 

kanola/soya küspesi yerine bezelye 6 ay boyunca katılmış ve kanola/soya küspesi 

tüketenlerde 29,7 litre süt verimine karşılık bezelye tüketenlerde ortalama 31,3 litre süt verimi 

sağlanmıştır. Orta ve geç laktasyonda ise süt verimi protein kaynaklarına göre farklılık 

göstermemiştir. Ayrıca, erken ve orta laktasyonda bezelye tüketen grupta daha yüksek süt 

yağı oranı elde edilmiştir. Sonuç olarak rumende yıkımlanmayan protein oranı iyi 

dengelenirse yüksek verimli ineklerde soya/kanola küspesi yerine bezelyenin kullanılabileceği 

tespit edilmiştir (Corbett ve ark.,1995). Erken laktasyonda soya küspesi yerine rasyon kuru 

maddesinin (KM) %20’si düzeyinde çiğ ve ekstrude bezelye kullanılmasının ineklerde 

herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı, ayrıca bezelyenin ekstrude edilmesinin süt veriminde 

artış sağlamadığı bildirilmiştir (Petit ve ark., 1997). Yüksek verimli süt ineklerinde soya 

küspesi ve mısırın bir kısmı yerine (toplam rasyon kuru maddesinde %15) bezelyenin güvenle 

katılabileceği gözlenmiştir (Vander Pol ve ark.,2008). Kanada’da yapılan bir tez çalışmasında 

günde inek başına 2,7 kg bezelye verilmiş, 3 ay boyunca 40 kg’ın üzerinde süt verimi 

sağlanmıştır. Kuru madde tüketimi, süt yağı, süt proteininde farklılık oluşmamıştır. Isıl işlem 

uygulanan bezelyede protein çözünebilirliği azalmış, bypass protein oranı artmış, ancak bu 

artış süt verimi ve kompozisyonuna yansımadığı bildirilmiştir (Christensen ve Mustafa 2000). 

Bezelye silajının yonca silajıyla mukayesesi yapılmış laktosyon pikindeki sığırların süt 

kompozisyonuna etkisi araştırılmış, %28.8 oranında bezelye silajıyla beslenen süt sığırlarının 

süt verimi (32.4 kg/gün), %33.8 oranında yonca silajıyla beslenen hayvanlardan (31.4 kg/gün) 

daha yüksek olduğu, süt proteininin ise yonca silajı tüketen hayvanlarda % 3.12, bezelye silajı 

tüketen hayvanlarda da % 3.21 olduğunu;bu bilgiler gözönüne alındığında süt ineklerinin 

beslenmesinde yonca silajı yerine  bezelye silajının ikame edilebileceği ifade etmişlerdir 

(Western Dairy Digest, 2000). 

Bazı araştırmacılar, süt ineği rasyonlarına bezelyenin soya küspesi yerine kısmi veya 

tamamen ikame olarak kullanılabileceğini bildirmektedirler ( Hoden ve ark., 1992; Corbett ve 

ark., 1995; Petit ve ark., 1997;  Masoero ve ark., 2006; Mordenti ve ark., 2007; Martini ve 

ark., 2008). Yapılan diğer araştırmalarda bezelye ve bakla (Vicia faba)’nın soya küspesi 

yerine Reggiana ırkı süt ineklerinin rasyonlarınayrı ayrı katılarak kullanıldığında süt verimi, 

kalitesi ve süt kompozisyonunda olumsuz etkiler yaratmadığı bildirilmiştir ve sonuç olarak 

bezelyenin soya küspesinin yerine kullanılabileceği bildirilmiştir (Volpelli ve ark., 

2009, 2010). Bu çalışmanın aksine Di Francia ve ark. (2008), protein kaynağı olarak %45 

oranında bezelye kullanımının günlük süt verimini etkilemediği, süt yağ ve protein oranları 

ile, somatik hücre sayısı, süt üre nitrojen değeri ve yağ asit komposizyonunda istatistiksel bir 

farklılık oluşturmadığını ifade ederken; Masucci ve ark. (2008)’da orta ve geç laktasyondaki 

ineklerin yemlerinde alternatif protein kaynağı olarak %45 düzeyinde bezelye kullanmanın 

süt üre nitrojeni (MUN), somatik hücre sayısı ile süt verimini etkilemediğini açıklamışlardır. 

Yapılan bir çalışmada, 18 Holstein süt sığırı laktasyon süresi ve süt verimine göre rastgele üç 

gruba ayrıldı. Yemlik bezelye, soya fasulyesi küspesi içeren rasyona %0, 33 ve 66 oranlarında 

33 gün boyunca hayvanlara verilmiştir. Kuru madde tüketimi, süt verimi, süt yağı ve protein 

içeriği, kan metabolitleri, rumen amonyak-N konsantrasyonu ve pH değerlerinin önemli 

ölçüde etkilenmediği bildirilmiştir. Sonuç olarak, yemlik bezelyenin yüksek süt verimli 

ineklerinin rasyonlarına soya küspesinin %66 oranına kadar güvenli bir şekilde ikame 

edilebileceği bildirilmiştir (Pirzadeh Naeiny ve ark., 2017). 
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Bezelye silajı ile ilgili besi hayvanlarında yürütülen birkaç çalışma bulunmaktadır. 

Bunlardan birinde besi sığırlarında yonca, bezelye ve arpa silajları karşılaştırılmış, sığırlar en 

çok yonca, sonra bezelye ve en az arpa silajını tüketmişler, kuru madde sindirilebilirliği 

bezelye ve yonca silajında arpa silajından daha yüksek bulunmuştur. Bir başka çalışmada 

düveler bezelye silajını yulaf silajından daha fazla tüketmiştir. Yüksek verimli ineklerde 

yonca silajı ile kıyaslanan bezelye silajı ile süt verimi ve kompozisyonu açısından oldukça iyi 

sonuçlar alınmıştır (Anonim 2000). Bezelye’nin besi sığırlarında bütün halde, ezilerek ve 

öğütülerek %40 oranında rasyona katıldığı çalışmada sırasıyla 1.69, 1,52 ve 1,63 kg günlük 

canlı ağırlık artışı belirlenmiştir. Gebe etçi sığırlarda günde 680, 1360, 2040g bezelye 

yedirildiğinde bezelye tüketimi arttıkça toplam yem tüketiminin arttığı bildirilmiştir (Soto-

Navarro ve ark., 2012). 

Kuzu besisi yapılan bir araştırmada yem bezelyesi rasyonda mısır yerine %15, %30, 

%45 oranlarında katılmıştır. Ayrıca rasyonda kaba yem olarak %10 yonca kuru otu 

kullanılmıştır. Kontrol ve bezelye gruplarında sırasıyla 61.3, 64.3, 62.7 ve 65.7kg besi sonu 

ağırlıkları bulunmuştur. Kuzu besisinde mısır yerine bezelye kullanılmasıyla yaklaşık eşit 

enerji sağlandığını bildirmişlerdir (Loe ve ark.,2004). Koyunlarda yapılan bir araştırmada, 

laktasyondaki dişi koyunların rasyonlarına protein kaynağı olarak %56 düzeyinde bezelye ve 

%32 oranında da bakla kullanmanın etkileri araştırılmıştır. Araştırmacılar; canlı ağırlık artışı, 

vücut kondüsyon skoru, süt verimi ile sütün kimyasal komposizyonunda bir farklılık 

olmadığını; bezelyenin soya fasulyesi küspesi yerine başarıyla ikame edilebileceğini de 

saptamışlardır (Liponi ve ark., 2007). 

 

5. Kanatlı beslemede yem bezelyesi kullanımı: 

Kanatlı yemi hazırlarken önemli iki unsur enerji ve proteindir. Kanatlı yemlerinde 

enerjinin %50'sinden fazlasını oluşturduğu için nişasta sindirilebilirliği oldukça önemlidir. 

Bezelye nişastası kanatlılarda tahıl nişastalarına göre daha yavaş sindirilebilirliğe sahiptir. 

Bezelyenin öğütülmesi ve peletlenmesi ile nişasta sindirimi artmaktadır (Ebsim 2013). 

Nişasta sindiriminin artmasıyla daha fazla enerji sağlanabilir. Tavuklarda farklı bezelye 

çeşitlerinde 1946-3061 kcal/kg arasında metabolik enerji tespit edilmiştir (Carré ve ark.,1991, 

Brenes ve ark.,1993, Igbasan ve ark.,1997a, Perez-Maldonado ve ark.,1999, Ebsim 2013). 

Yem bezelyesi, kümes hayvanları için tatminkâr bir protein kaynağı olabilir. Enerji değeri 

kanatlı rasyonlarında ekonomik olarak kullanılmasını sağlayacak kadar yüksek seviyede ise 

de broylerler için yağ ilavesi yapılmadığı takdirde yetersiz kalmaktadır. Bu eksikliği telafi 

etmek için Danimarka’da yaygın olarak tam yağlı kolza ile 1/3 kolza+2/3 bezelye birlikte 

kullanılmaktadır. Ayrıca yemin peletlenmesi veya başka bir metotla ısıtılmasıyla hem bezelye 

hem de kolzanın sindirilebilirliğinin artırılabileceği ifade edilmiştir (Ay ve Üstünel, 2005).  

Etlik piliç yemlerine ne kadar bezelye katılabileceği ile ilgili çok farklı bilgiler 

bulunmaktadır. Birçok araştırıcı tarafından kullanılacak oran en çok %10-20 (Igbasan ve 

Guenter 1996a, b, Castell ve ark.,1996, Fasina ve Campbell 1997, McNeill ve ark.,2004, 

Gutierrez del Alamo ve ark.,2009, Nalle ve Ravindran, 2010)’dir. Yapılan bir çalışmada 

işlenmemiş bezelyenin etlik civciv ve piliçlerin karma yemine katılma düzeyinin %17 olduğu 

bildirilmiştir (Farrell ve ark. 1999). Ancak, %35’e kadar (Diaz ve ark.,2006), %47’ye kadar 

(Brenes ve ark.,1993), %50’ye kadar (Li ve ark.,2006), %60’a kadar (Ebsim 2013), %80’e 

kadar (Brenes ve ark.,1989) bezelye kullanımının besi performansını olumsuz etkilemediğini 

bildiren araştırmacılar da mevcuttur.  

 Bezelye rasyonuyla beslenen deneme grubu ile kazein ağırlıklı kontrol grubu olan 60 

piliçte yapılan çalışmada yem tüketimi, kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha yüksek 

                                                                                                                                                                  385



bulunmuş. Tavuklarda her iki rasyon arasında yem dönüşüm verimliliğinde küçük farklılıklar 

olduğu bildirilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak bezelye ana protein kaynağı olarak kazein 

içerenler rasyonların yerine kullanılabileceği önerilmiştir (Huisman ve ark. 1990). Etlik 

piliçlerde 21 gün boyunca rasyona 230 g/kg bezelye katılmış ve klasik mısır-soya küspesi 

rasyonuyla karşılaştırılmış, ilave edilen bezelyenin canlı ağırlık artışını etkilemediği, ancak 

mısır-soya küspesiyle beslenen gruba kıyasla daha düşük yemden yararlanma oranına sahip 

olduğu sonucuna vardıklarını bildirmişlerdir (Castell ve ark. 1996).  

Başka bir besi çalışmasında, sırasıyla 1-28 ve 29-42 günlerde 140 ve 250 g bezelye/kg 

içeren rasyonlarla beslenen etlik piliçlerin büyüme performansı ve karkas özellikleri, mısır-

soya küspesi ağırlıklı rasyonlarla kıyaslandığında benzer karkas özelliklerine sahip olduğu 

bildirilmiştir (Nikolakakis ve ark. 2005).  

 Laudadio ve Tufarelli (2010), etlik piliçlerin büyüme performansının ve et kalitesinin, 

soya küspesi ağırlıklı rasyonla beslenen kontrol grubuna kıyasla, 400g mikronize edilmiş 

bezelye/kg içeren rasyon ile beslenen deneme grubunda 14-49 gün arasında besi 

performansının arttığı sonucuna varmışlardır. 

Czerwinski ve ark. (2007), bezelye, probiyotik ve asitlendirici katkısının etlik civciv 

ve piliçlerin büyüme performansı üzerine etkilerini araştırmışlardır. Kanatlı rasyonlarına %15 

oranında bezelye ilavesinin yem tüketimini kısıtladığı, yemden yararlanma oranının negatif 

olarak etkilediği, karma yeme 1 g/kg probiotik ve/veya 1g/kg asitlendirici katkı ilavesinin 

performans değerlerini etkilemediğini bildirmişlerdir. 

Bir çalışmada 480 günlük erkek broylerler, soya küspesi ve mısırın çiğ bezelye (Pisum 

sativum L.) ile kısmen değiştirilmesinin büyüme performansı ve karkas ve et kalitesi 

üzerindeki etkisini belirlemek için 42 günlük bir deneme yapmışlardır. Soya küspesi ve 

mısırın, 480g bezelye/kg ile değiştirilmesi, benzer verim performansa neden olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca, karkas verimi özellikleri, deri rengi ve karkasın kimyasal bileşimi, artan 

bezelye oranına sahip beslenme düzeylerinden etkilenmediği rapor edilmiştir. Sonuç olarak, 

yaşa bağlı olarak, piliç rasyonlarına soya küspesi ve mısırın yerine alternatif protein ve enerji 

kaynağı olarak 480 g'a kadar çiğ bezelyenin rasyonlara dahil edilebileceği rapor edilmiştir. 

(Dotas ve ark.,2014) 

Başka bir çalışmada rasyonlara, %0, 5, 10 veya %15 bezelye içeren bir mısır-soya 

küspesi karışımı bazal rasyon ile 192 adet Ross 308 ırkı broyler 21 günlük deneme 

yapılmıştır. Bezelye protein tozunun (PPİ)'nin rasyondaki seviyesinin %0'dan 15'e 

çıkarılması, toplam yem tüketiminde ve canlı ağırlık artışında doğrusal bir azalmaya neden 

olduğu bildirilirken PPİ'nin rasyona dahil edilmesiyle yemden yararlanma oranında bir artışla 

sagladığı bildirilmiştir (Velayudhan ve ark., 2018). 

Yumurtacı tavuk yemlerinde bezelye kullanımı ile ilgili çalışmaların sonuçlarında da 

tutarsızlıklar vardır. Bir çalışmada Davidson (1980), 20-40 haftalık yaştaki tavuklarda %37,5 

pelet bezelye içeren yemler yumurta verimini olumsuz etkilememiş, ancak yumurta ağırlığını 

biraz azaltmıştır. Benzer bir çalışmada da (Castanon ve Perez–Lanzac 1990) %33,3 oranında 

kullanılan bezelye, yumurta ağırlığını düşürdüğü bildirilmiştir. Metiyonin takviyesi ile artan 

düzeylerde bezelye kullanılan bir çalışmada (Ivusic ve ark., 1994) %59 bezelye ilaveli rasyon 

tüketenlerde yumurta kabuğunun incelmesi dışında herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiştir 

Igbasan ve Guenter (1997b)’da %40’a kadar bezelye kullanımının olumsuz bir etkisini 

belirlenmediği bildirilmiştir. Ancak rasyona %25 düzeyinde ilave edilmesinin olumsuz etki 

oluşturduğunu bildiren araştırıcılar da (Perez-Maldonado ve ark., 1999) vardır.  Ayrıca, 

yumurta tavuk diyetlerinde hiçbir mahsur teşkil etmeden %30- 40 seviyesinde, broyler 

diyetlerinde %20, hindi diyetlerinde %25, kaz diyetlerinde %20 seviyesinde kullanılabileceği 
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bildirilmiştir. Yem bezelyesi ayrıca pelet kalitesi üzerinde olumlu etkiye sahip olup, rasyonda 

%10- 15 gibi düşük oranda kullanılması halinde bile birçok karma yemde pelet bağlayıcısı 

kullanmaya gerek kalmayacağı ifade edilmiştir (Ay ve Üstünel, 2005). 

Fru-Nji ve ark. (2007), tarafından yapılan çalışmada %10, 20, 30, 40 ve 50 oranlarında 

bezelye içeren rasyonlarla beslenen 24-52 haftalık yaştaki yumurtacılarda yumurta verimi, 

yumurta ağırlığı, yemden yararlanma oranında değişiklik oluşturmamış, ancak bezelye düzeyi 

arttıkça yem tüketimi artarken canlı ağırlık artışının düştüğü tespit edilmiştir. Bunun sebebi 

olarak antinutrisyonel maddelerin besin madde sindirilebilirliğini düşürmesi kaynak olarak 

gösterilmiştir.  

Hindi rasyonlarında yüksek miktarda bezelye kullanımına bağlı antinutrisyonel 

faktörlerin neden olduğu yüksek nemli dışkının ayak tabanı dermatitini tetiklediği 

bilinmektedir (Mayne, 2005; Shepherd ve Fairchild, 2010). Çiğ bezelyeye enzimatik muamele 

ve fermentasyon işlemi besin madde kalitesini arttırken ayak taban dermatitinin insidansını 

azalttığı bildirilmiştir (Goodarzi, 2017) 

Çizelge 8. Deneysel rasyonların dışkı ve ayak tabanı dermatit skoru üzerine etkisi (Goodarzi 

ve ark., 2018). 

Deneme grupları                                 CON NPD FEPD ETPD SEM   P  

Dışkı KM 28.  günde (%)                    20.6 21.2 20.6 19.9 0.27 0.395 

Dışkı KM 56. Günde (%)                    22.0 20.3 20.2 20.6 0.47 0.525 

Dışkı KM 84. Günde  (%)                    21.3 20.7 21.4 20.4 0.27 0.537 

Dışkı KM 105. Günde  (%)                    21.9 20.7 20.7 20.5 0.22 0.078 

Ayak tabanı dermatitis skor                   1.37b 1.94c 1.52b 0.36a 0.057 0.001 

CON = Kontrol (buğday+soya), NPD = (100g çiğ bezelye), FEPD = (buğday+soya+100g fermente 

bezelye), ETPD = (buğday+soya+100g enzimatik muamele bezelye). 

 

Çizelge 8’de gösterilen Goodarzi ve ark. (2018), yapılan çalışmada çeşitli muamelelerin 

ileal nişasta sindirilebilirliğini arttırarak bezelye besin kalitesini artırabileceği göstermiştir. 

Ayrıca, enzimatik muamele işlemi bezelye içindeki protein ve AA'ların standart ileal 

sindirilebilirliğini önemli ölçüde arttırdığı ifade edilmiştir. Hindi diyetlerine (100 g / kg) 

ETP'nin dahil edilmesi, büyüme performansı üzerinde ne olumlu ne de olumsuz bir etki 

gösterirken, ayak tabanı dermatit skorunu dikkate değer ölçüde artırmıştır. Mevcut veriler, 

hindi diyetleri için bir protein kaynağı olarak bezelye ilavesinin (100 g/kg), özellikle Enzim 

ilaveli bezelyenin soya yerine kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 
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6. SONUÇ 

 

Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde hem enerji hem de protein kaynağı olarak kullanılacak 

bezelyenin, alternatif bir yem ham maddesi olarak kullanılabilmesi için, hayvan besleme ve 

yem kalitesinin arttırılmasına yönelik daha fazla araştırma yapılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca yem bezelyesinin otunda fitoöstrojen varlığı ile ilgili herhangi bir 

bilimsel veri bulunamamıştır. Tanesinde bildirilen ise soyadakinin neredeyse yüzde biri kadar 

düşük bir miktardır. Ülkemizin ekonomik sebeplerle konsantre yem ile ilgili zaman zaman 

yaşadığı sorunları mevcut derleme göz önüne alındığında yem bezelyesi alternatif bir protein 

kaynağı olabilir.  
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ÖZET 

Soğuk preslenmiş yağ işlemi, protein, karbonhidrat ve biyoaktif bileşenler açısından zengin 

bir yan ürünle sonuçlanır. Bu yan ürünler, soğuk pres işlemi sırasında çözücü uygulaması gibi 

hiç bir kimyasal işlem yapılmadığından gıda uygulamaları için uygundur. Bu çalışmada, 

soğuk pres yağı işleme yan ürünlerinin fonksiyonel bir gıda ürünü ve az yağlı bir salata 

sosunda yağ yerine kullanılabilme potansiyeli araştırılmıştır. Toplam fenolik madde (TFM) 

içerikleri ve kuprik iyon azaltıcı antioksidan kapasite (CUPRAC) değerleri, kendine özgü 

fenoliklerin miktarı ve dağılımı, yan ürün tiplerine göre önemli ölçüde farklılık gösterirken (p 

<0,05); TPC ve CUPRAC değerleri 55,73-278,01 mg gallik asit eşdeğerleri (GAE) / 100 g ve 

106,32-630,77 mg Trolox / 100 g olarak bulundu. Soğuk sıkım yağ yan ürünlerinin çeşidine 

göre özellikle çörek otu tohumu ve keten tohumu yağı yan ürünleri fenolik bileşikler 

açısından zengindir ve oksidatif stabiliteyi artırmak ve sağlığa yararlı özelliklerini arttırmak 

için gıda emülsiyonlarında değerlendirilmelidir. Ekstraktların inhibisyon çapları 6,83 ± 0,29 

ile 14,83 ± 0,76 mm arasında değişmekte olup, tüm yan ürün ekstraktları seçilen bakteriler 

üzerinde antibakteriyel etki göstermektedir. Tüm ekstraktlar, Gram-pozitif bakterilerde Gram-

negatif bakterilerden daha etkilidir ve seçilen patojenler üzerinde antimikrobiyal etki 

göstermektedir. Soğuk sıkım yan ürünleriyle zenginleştirilmiş salata sosu örnekleri, % 1 keten 

tohumu ve kabak çekirdeği yağı yan ürünleri ile zenginleştirilmiş olanlar hariç, güçlü psöde-

plastik ve viskoelastik katı karakterler göstermektedir. Bununla birlikte, % 3'ten fazla 

çörekotu tohumu ve hindistan cevizi yağı yan ürünleri ile zenginleştirilmesi, çok güçlü bir katı 

benzeri yapı göstermiştir. Bu çalışma, soğuk sıkım yan ürünlerin doğal yağ ikameleri ve 

fonksiyonel bileşenler olarak az yağlı bir salata sosunda kullanılabileceğini 

düşündürmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yan ürün, Soğuk sıkım yağ, Salata sosu, Antimikrobiyal aktivite, 

Fenolik bileşiklerin in vitro biyoerişilebilirliği 
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ABSTRACT 

 

The cold-press oil process results in a byproduct rich in protein, carbohydrate, and bioactive 

components. These by-products are suitable for food application since no chemical treatment 

such as solvent application applied during cold-press processing. This study aimed to 

investigate the potential use of cold press oil processing by-products as a functional food 

product and a fat substitute in a low-fat salad dressing. Total phenolic content (TPC) and 

cupric ion reducing antioxidant capacity (CUPRAC) values, the quantity and distribution of 

individual phenolics significantly differed according to by-product types (p<0.05) TPC and 

CUPRAC values were found as 55.73-278.01 mg gallic acid equivalents (GAE)/100 g and 

106.32-630.77 mg Trolox/100 g,  respectively. TPC and CUPRAC values, the quantity and 

distribution of individual phenolics significantly varied according to by-product types 

especially black cumin seed and flaxseed oil by-products were rich in phenolic compounds 

and should be evaluated in the food emulsions to improve oxidative stability and increase 

health beneficial properties. The inhibition diameters of the extracts ranged from 6.83±0.29 to 

14.83±0.76 mm, indicating that all by-product extracts showed the antibacterial effect on 

selected bacteria. All by-product extracts were more effective in Gram-positive bacteria than 

Gram-negative bacteria. All extracts showed the antimicrobial effect on selected pathogens. 

Salad dressing samples enriched by-products showed strong pseudo-plastic and viscoelastic 

solid characters except enriched with by 1% flaxseed and pumpkin seed oil by-products. 

However, the enrichment of higher than 3% black cumin seed and coconut oil by-products 

showed a very strong solid-like structure. This study suggested that by-products could be used 

in a low-fat salad dressing as natural fat substitutes and functional ingredients. 

 

Keywords: By-Products, Cold-press oil, Salad dressing, Antimicrobial activity, In vitro bio-

accessibility of phenolic compounds. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Salad dressing is oil-in-water (O/W) emulsions that contain high levels of fat (at least 30%) 

emulsifier, stabilizer, spices, acidifying substances and additives (Ma & Boye, 2013). The oil 

content is significant for the perceived intensity, flavors, texture, lubricity, the color properties 

of salad dressing (Druaux and Voilley, 1997). Since salad dressings contain high levels of fat, 

there is a close relationship between several health problems such as cardiovascular diseases, 

high blood pressure, high cholesterol and obesity (Mozafari et al., 2017). Therefore, the trend 

in reducing fat content has been increased in recent years. However, rheological, textural and 

sensory properties of the salad dressing types emulsion were significantly affected by the 

reduction in oil content (Ma and Boye, 2013). Although the food industry has produced some 

food products on the market that are partly characterized by fat substitution, the production of 

low-fat foods with physical and sensory properties close to full-fat products is still a challenge 

and the developments on new substitutes have been continued (Prosapio and Norton, 2019). 

In the cold press process, oil extraction is based only on the mechanical pressing. During the 

pretreatment process, seeds are subjected to heat treatment such as drying before the cold 

press oil extraction process and moisture content is reduced depending on the seed type. In the 

by-products obtained after the extraction, the dry matter is mostly composed of proteins and 

polysaccharides. Also, the by-products obtained from the extraction are not exposed to 
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chemical treatment and are also preserved in terms of nutritive components such as high 

protein and carbohydrate without any solvent trace (Srikaeo et al., 2017, Karaman et al., 

2015). From this point of view, cold press oil by-products have the potential to be used for 

improving rheological properties in low-fat products due to the high content of protein and 

polysaccharide content. The by-products of the cold press oil extraction process can be 

evaluated as a new stabilizer and emulsifier in O/W emulsion (Akcicek and Karasu, 2018).  

The bioactive compounds are highly preserved during the cold press oil extraction process 

compared to other extraction methods (Dun et al., 2019; García, Ruiz-Méndez, Romero, & 

Brenes, 2006). Karaman et al. (2015) found that the cold press edible oil by-products 

(almond, walnut, pomegranate, and grape) had significant amounts of bioactive compounds 

including phenolic compounds, flavonoids, and tannins. In this study, epigallocatechin, 

gallocatechin, and epicatechin were the predominant phenolics in cold press grape seed oil 

by-products (Karaman et al., 2015). The by-products with high fiber and polysaccharide 

content have high potency in emulsion products due to their structure-strengthening properties 

and phenolic-rich by-products also increase oxidative stability (Karasu et al., 2018).  

In the present study, the rheological and the antimicrobial properties and in vitro bio-

accessibility of phenolic compounds of the by-products obtained from cold press oil 

extraction which are black cumin seed, coconut, flaxseed and pumpkinseed and the 

investigation of their potential use as natural fat substitutes, antimicrobial, and antioxidant 

agent in low-fat salad dressing formulations was aimed.  

 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

2.1. MATERIAL 

In this study, oil by-products obtained by cold pressing of black cumin, flaxseed, pumpkin 

seed, and coconut was used as raw material (Oneva Food Co, Istanbul, Turkey). Sunflower oil 

was purchased from a local supermarket. All other chemicals and standards were analytical 

grade and purchased either from Merck (Darmstadt, Germany) or Sigma-Aldrich (St. Louis, 

ABD). 

 

2.2. METHODS 

 

2.2.1. EXTRACTION PROCEDURE 

The by-products (5 g of each sample) were extracted with 50 mL of the ethanol-water mix 

(7:3 of Ethanol: water) at 25 °C during the extraction process. The mixture was stirred by 

vortex and then by a shaker for 2h at 25 °C. Following the extraction process, the solution 

was centrifuged on a Universal 320 centrifuge (Hettich, Germany) at 4500 rpm for 5 min, and 

the supernatants were filtered using a 0.20 μm filter (Sartorius Stedim Biotech, Gottingen, 

Germany). Obtained extracts were kept at (−18) °C for further analysis. 

2.2.2. IN VITRO DIGESTION ASSAY 

The in vitro digestion assay of the phenolic of by-products was carried out with a previously 

described method reported by McDougall et al. (2005). 5 g of each by-product was weighed 

and mixed with 20 mL of distilled water. To simulate gastric conditions, 1.5 mL pepsin 

solution (40 mg/mL) was added and pH was reached to 1.7 with an aqueous solution of HCl 
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(18.23 g/100 mL water). This mixture was held at 37 °C in a water bath for 2 h with shaking 

at 100 rpm. At the end of 2 h, 2 mL of aliquots of postgastric digestion (Pg) were removed 

and stored at −20 °C. 4.5 mL of 4 mg/mL pancreatin and 25 mg/mL bile salts mixture was 

added in a 250 mL glass beaker. To neutralize the sample's titratable acidity, a sufficient 

solution of NaHCO3 (2 g/100 mL water) was added to a cellulose dialysis tube (15 cm). The 

mixture was held at 37 °C for 2 h. This part simulates small intestine conditions. After the 

incubation step, the solution outside the dialysis tube was taken as the Out sample 

representing material that remains in the gastrointestinal tract. The solution that entered the 

dialysis tubing was taken as the In sample representing the material that entered the serum. 

Then, TPC was performed for Pg, In and Out samples. The percentage recovery of 

bioaccessibility of phenolics was calculated by dividing as the values determined for the In 

fraction to the values determined for initial (before digestion) values and then multiply by 100 

(Tomas et al., 2016). 

2.2.3. ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

The antimicrobial activity of the extracts was determined using the agar diffusion well 

method. For this purpose, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 

25922, Salmonella Typhimurium ATCC 14028 and Listeria monocytogenes ATCC 13932 

were selected as test pathogens. The pathogen cultures were cultivated overnight and then 

spread onto Petri dishes containing nutrient agar. After bacterial penetration, 3 wells were 

made on each plate using a cork borer. After adding 20 µL of extracts for each well 

separately, inoculated Petri dishes were incubated at 37 °C for 24 h and then, inhibition zones 

were measured as millimeter (mm). 

2.2.4. SALAD DRESSING PREPARATION 

Firstly, by-products were slowly added to water and then heated to 80 °C for 20 min to obtain 

a complete dispersion. After cooling the solution to 25 °C, xanthan gum and egg yolk were 

dissolved in the dispersion. The stirring of the mix was continued at 1,000 rpm in a magnetic 

stirrer for 6 hr to complete the hydration of the xanthan gum. One of the widely used 

hydrocolloids in the food industry was Xanthan gum preferred for salad dressing preparation 

to develop aqueous phase viscosity and to prevent its phase separation (Sun et al., 2007). 

Finally, an Ultra-Turrax digital homogenizer (Daihan, HG-15D) was used for the preparation 

of water-in-oil emulsions at 10,000 rpm for 3 min. 

2.2.5. THE EFFECTS OF BY-PRODUCTS ON RHEOLOGICAL PROPERTIES 

OF THE LOW FAT- SALAD DRESSING 

Two different control samples were prepared to contain 30 % (C1) and 10 % (C2) oil content. 

The samples enriched with by-products contained 10 % oil and 1-5 % by-products. 

Rheological properties of the salad dressing samples enriched with by-products were 

compared to the low-fat control sample (C2) and the standard oily salad dressing sample (C1). 

2.2.6. RHEOLOGICAL PROPERTIES 

The flow behavior and dynamic rheological properties of salad dressings were carried out 

using a rheometer with stress and temperature-controlled Peltier heating system (MCR 302; 

Anton Paar, Austria). All the samples were examined at 25 C. 

2.2.7. THE FLOW BEHAVIOR PROPERTIES 

Shear stress of each salad dressing samples was measured as a function of shear rate over a 

wide range from 0 to 100 s-1 by using a parallel plate configuration and 0.5 mm gap between 
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the rheometer probe and the sample plate.  2g of the sample was added to the rheometer 

measuring plate and the assay was initiated after 30s wait until the temperature was 

equilibrated. The shear stress and apparent viscosity values corresponding to the shear rate 

were recorded. To clarify the influence of the different formulations, such as xanthan gum, 

oil, and by-products on the rheological behavior of low-fat salad dressings, their shear stress 

vs. shear rate data were fitted with reported Power-law model (Eqn. 1) and nonlinear 

regression. 

nK                                                                                                                                      (1) 

where 𝝉 represents shear stress (Pa), K-consistency index (Pa.s–n), 𝝲-shear rate (1/s), and n-

the flow behavior index. 

2.2.8. DYNAMIC RHEOLOGICAL ANALYSIS 

Dynamic rheological analysis of the salad dressings was performed by using a parallel plate 

configuration. Amplitude sweep tests were performed on all salad dressing samples at 1 Hz 

frequency with strain from 0.1% to 100% prior to frequency sweeps, to determine the linear 

viscoelastic region (LVR). In LVR, the rheological properties of samples are independent of 

shear strain and shear stress and are a function of time and temperature only (Clark and Ross-

Murphy, 1987). The linear region was found to be 1% strain and based on this value. The 

frequency sweep tests were performed on salad dressings within the LVR, in the range of 0.1–

10 Hz and 0.1–64 (𝞈) angular speed. The values of the storage modulus (G) and the loss 

modulus (G) were determined using the Power Law model and nonlinear regression (Yoo 

and Rao, 2007). 

 
'
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G K                                                                                                                              (2) 
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G K                                                                                                                            (3) 

In Eqn. 2 & 3, G (Pa) is the storage modulus, G (Pa) is the loss modulus, 𝞈 is the angular 

velocity value (rad/s), and K, K, and consistency index values n and n represent the flow 

behavior index values. 

2.2.9. STATISTICAL ANALYSIS 

The results of the rheological analyses were calculated by using Power Law model parameters 

with the help of non-linear regression analysis. The applicability of the model was evaluated 

by the coefficient of determination (R2). The nonlinear regression analyses were performed 

using the Statistica software program (StatSoft, Inc., Tulsa, OK). The comparison of the 

power-law parameters Duncan multiple comparison tests was used in the 0.05 confidence 

interval. Pearson correlation was applied to describe the relation between TPC, CUPRAC and 

antimicrobial effect. 

 

3. RESULT AND DISCUSSION 

 

3.1. IN VITRO DIGESTION ASSAY 

Table 1 showed the in-vitro digestibility of the by-products phenolic compounds. The 

percentage of recovery significantly changed according to by-product types. The highest and 

lowest phenolic recovery was obtained from the COB and FOB samples. The difference in-
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vitro digestibility level could be explained by the different phenolic compound type and their 

interactions with gastric and dietary constituents (Quan et al., 2018). 

TABLE 1.  In-vitro bioaccessibility of by-product samples 

 

Digestion phase FOB POB BOB COB 

 

 

TPC 

Initial 278.01±8.14a 67.66±4.38c 190.99±6.58b 55.73±0.31c 

 

Pg 58.38±2.32a 12.85±0.63c 47.57±0.38b 9.75±0.25d 

 

In 11.57±0.02b 6.68±0.19c 14.05±0.07a 6.78±0.11c 

 

Out 49.44±0.75a 12.53±1.88b 13.77±1.25b 4.82±0.63c 

 

Recovery (%) 4.16±0.01c 9.87±0.27b 7.35±0.03b 12.16±0.20a 

*TPC expressed as mg GAE/100 g 

 

3.2. THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

The antimicrobial activity of extracts was shown in Table 2. The inhibition diameters of the 

extracts ranged from 6.83±0.29 to 14.83±0.76 mm, indicating that all by-product extracts 

showed the antibacterial effect on selected bacteria. All extracts were more effective in Gram-

positive bacteria than Gram-negative bacteria. It has been indicated that Gram-negative 

bacteria have higher resistance due to the outer membrane of their cell wall, acting as a barrier 

(Dragana Mitić-Ćulafić et al., 2005). S. aureus ATCC 29213 was determined as the most 

sensitive strain among all test pathogens.  On the other hand, BOB was found to be more 

effective on test pathogens, followed by FOB, POB, and COB, respectively. A positive 

correlation was observed between inhibition diameters and TPC value (p>0.90).   In 

conclusion, the results showed that all extracts have an antimicrobial effect on common food 

pathogens S. aureus ATCC 29213, E. coli ATCC 25922, S. Typhimurium ATCC 14028 and 

L. monocytogenes ATCC 13932. 

 

TABLE 2. Antimicrobial activity of BOB, COB, POB and FOB 

M/OS 

Samples 

 

BOB 

 

COB 

 

POB 

 

FOB 

 

S. aureus ATCC 29213 

 

14.83±0.76a 

 

8.50±0.50d 

 

10.83±1.04c 

 

12.42±0.38b 

 

E. coli ATCC 25922 

 

12.50±0.50a 

 

6.83±0.29d 

 

8.67±0.58c 

 

10.50±0.50b 

 

S. typhimurium ATCC 14028 

 

13.50±0.50a 

 

8.33±0.58b 

 

9.25±0.66b 

 

13.17±0.29a 

 

L. monocytogenes ATCC 13932 

 

10.33±0.29b 

 

7.58±0.38c 

 

7.33±0.29c 

 

11.25±0.25a 

 

* BOB, black cumin oil by-product; COB, coconut oil by-product; FOB, flaxseed oil by-

product; POB, pumpkin seed oil by-product. 
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3.3. RHEOLOGICAL PROPERTIES 

 

3.3.1. STEADY SHEAR RHEOLOGICAL PROPERTIES 

 

Flow behavior rheological properties of the salad dressing samples were shown in Fig.1. As 

can be seen in Fig. 1, all samples showed shear-thinning flow behavior. The shear-thinning 

flow behavior for emulsions with different oil contents has also been reported in previous 

studies (Fernandez et al., 2012, Bortnowska et al., 2014). This behavior was explained by the 

dramatic shear-induced structural breakdown related to a mechanism of oil droplet 

deflocculating (Batista et al., 2006).  

Referring to Fig.1A, C2 samples (contained 10% oil and not enriched with by-product) 

showed weak pseudoplastic character compared to other samples. This shows that the oil 

content in O/W emulsions plays a very important role in the flow properties of the samples 

such as viscosity and consistency. When comparing the samples enriched FOB with control 

samples (C1 and C2), FOB-3 (enriched with 3% FOB) showed a similar trends to the 

rheological properties of the C1 (contained 30% oil), indicating that  3% addition of FOB was 

sufficient to regain the weakened structure as a result of the reduction of 20% oil. FOB-5 

samples showed a very strong pseudo-plastic character comparing the oily control samples. 

Fig.1B showed the flow behavior characteristics of the control samples and POB enriched 

samples.  POB-1 showed a similar trend with C2, indicating that the addition of 1% FOB was 

insufficient in the development of pseudo-plastic character, which is weakened by the 

decrease in the oil ratio.  

  

   

Fig 1. Flow curve of salad dressing samples (A: FOB, B: POB, C: BOB, D: COB; R1: 30% 

oil, R2: 10% oil). 
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FOB-3 and FOB 5 showed strong pseudo-plastic characters similar to the C1 sample. Fig. 1C 

and Fig. 1D showed the steady-state rheological characteristics of the BOB and COB 

enriched samples. As can be seen, BOB and COB exhibited very strong pseudo-plastic 

character and 1% addition of BOB and COB showed similar flow behavior trend with C2 

samples. 

 

TABLE 3. Steady shear power law parameters of the salad dressing samples contained cold 

pressed oil by-products with ingredient compositions. 

Samples  
K 

(Pa.sn) 
n R 

 

K' 

(Pa.sn) 
n' R 

 K'' 

(Pa.sn) 
n'' R 

C1 8.05b 0.21 0.99  13.68c 0.25 1.00  5.35b 0.17 0.89 

C2 3.61c 0.22 0.99  1.51e 0.74 0.99  1.20d 0.37 0.82 

FOB-1 4.71c 0.23 0.99  2.97d 0.58 0.97  2.71d 0.25 0.97 

FOB-3 10.29b 0.23 0.99  14.88b 0.28 0.99  7.93b 0.18 0.83 

FOB-5 19.31a 0.22 0.99  40.84a 0.22 0.99  12.62a 0.22 0.94 

            

C1 8.05b 0.21 0.99  13.68c 0.25 1.00  5.35c 0.17 0.89 

C2 3.61c 0.22 0.99  1.01e 0.74 0.99  1.20e 0.37 0.82 

POB-1 3.75c 0.23 0.99  3.08d 0.55 0.99  2.48d 0.27 0.97 

POB-3 8.05b 0.19 0.95  16.94b 0.14 0.88  30.11b 0.09 0.83 

POB-5 12.00a 0.23 0.99  68.55a 0.18 0.97  127.06a 0.08 0.92 

            

C1 8.05c 0.21 0.99  13.68c 0.25 1.00  5.35d 0.17 0.89 

C2 3.61d 0.22 0.99  1.01d 0.74 0.99  1.20e 0.37 0.82 

BOB-1 10.38c 0.12 0.95  14.43c 0.15 0.98  15.91c 0.12 0.81 

BOB-3 34.19b 0.12 0.91  35.63b 0.10 1.00  239.91b 0.05 0.90 

BOB-5 53.17a 0.13 0.99  194.92a 0.10 1.00  229.98a 0.07 0.86 

            

C1 8.05c 0.21 0.99  13.68d 0.25 1.00  5.35d 0.17 0.89 

C2 3.61d 0.22 0.99  1.01e 0.74 0.99  1.20e 0.37 0.82 

COB-1 10.86c 0.09 0.99  18.31c 0.07 0.99  236.08c 0.06 0.83 

COB-3 228.22b 0.02 0.99  72.76b 0.09 1.00  811.38b 0.06 0.83 

COB-5 456.26a 0.01 0.99  196.81a 0.08 0.97  1894.50a 0.07 0.91 
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* BOB, black cumin oil by-product; COB, coconut oil by-product; FOB, flaxseed oil by-

product; POB, pumpkin seed oil by-product; (1-5) shows different percentage content of by-

products. 

Table 3 showed the Power-law parameters obtained from the steady-state rheological data. K 

and n values were obtained by modeling the shear stress versus shear stress values with the 

Power Law model. The Power Law model could be used successfully in modeling flow 

behavior rheological properties (R2> 0.95). n value of all samples was lower than 1, 

indicating that all samples showed shear thing character.  

K value of the samples statistically differed (P>0.05). All of the salad dressings samples 

enriched with by-products were higher than the C1 and C2 samples with the exception of 

FOB-1 and POB-1. FOB-1 and POB showed similar K value with samples while FOB-3, 

POB-3, BOB-1, and COB-1 exhibited similar K value with C1 samples (P<0.05). 3% and 5% 

BOB and COB enriched samples exhibited very high K values compared to C1. This situation 

can be associated with the polysaccharides with water-holding properties in the BOB and 

COB (Trinidad et al., 2006). Previous studies have reported that COB and BOB contain 

significant amounts of fiber and protein (Rodsamran and Sothornvit, 2018, Raghavendra et 

al., 2006). Thanks to the high fiber and protein content in the COB, the water in the 

continuous phase position was maintained, and the reduced viscosity and consistency were 

regained with the intake of the oil. These results showed that cold press oil by-products could 

be used to strengthen the structure in the low-fat emulsions. 

 

3.3.2. DYNAMIC RHEOLOGICAL PROPERTIES 

 

The dynamic rheological properties of the salad dressing samples were shown in Fig. 2. As 

can be seen, all samples showed viscoelastic solid behavior because G' were higher than G'' 

along with all frequency values. C2 samples showed less viscoelastic solid character 

compared to C1 and by-product enriched samples. These results could be explained as a less 

compact structure with reducing oil content (Tadros, 2015). All by-product enriched samples 

with exception of FOB-1 and POB-1 showed higher G' and G'' value compared to C1 and C2 

samples, indicating that the addition of by-product improved less compact structure as results 

of reducing of oil content. Enrichment of higher than 3% BOB and COB showed a very 

strong solid-like structure.  

A very compact structure is undesirable because it can negatively affect the pourability of 

salad dressings. G' and G'' values obtained in response to angular velocity were modeled with 

the prime law model and K', K'', n' and n'' values were obtained. K' value was higher than K''. 

This result was another indication of the viscoelastic solid character of salad dressing 

samples. FOB-1 and POB-1 showed lower K' than C2 samples while FOB-3, POB-3, BOB-1, 

and COB-1 exhibited similar K' value. In conclusion, enrichment of by-product improved 

solid-like the structure of low-fat salad dressing and exhibited desirable viscoelastic character. 
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Fig 2. G 'values versus angular velocity values of salad dressings. 

 

4. CONCLUSION 

In the present study, the rheological and the antimicrobial properties and in vitro bio-

accessibility of phenolic compounds of the by-products of flaxseed, pumpkin, black cumin 

seed, and coconut oil by-products were determined to investigate their potential use as 

functional ingredients in low-fat salad dressing.  Cold press oil by-products showed high dry 

matter, protein and carbohydrate content and could be considered a good source of protein 

and carbohydrate. TPC and CUPRAC values, the quantity and distribution of individual 

phenolics significantly differed according to by-product types especially BOB and FOB were 

rich in phenolic compounds and should be evaluated in the food emulsions to improve 

oxidative stability and increase health beneficial properties. Flow behavior and viscoelastic 

rheological properties were performed to investigate the potential use of by-products as 

natural fat substitutes in a low-fat salad dressing. Salad dressing samples enriched by-

products showed strong pseudoplastic and viscoelastic solid characters except enriched by 1% 

flaxseed and pumpkin seed oil by-products. This study suggested that by-products could be 

used in a low- fat salad dressing as natural fat substitutes and functional ingredients.  
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ÖZET 

 

Fırıncılık sektöründe, potasyum sorbat (PS) genellikle küf, maya ve mantarların büyümesini 

önleyerek gıdaların raf ömrünü uzatmak için bir gıda koruyucu olarak kullanılır. Potasyum 

sorbat kullanımı gıda ürünlerinin koruyuculuğunun ve raf ömrünün artırmasını sağlasa da 

sentetik olmasından dolayı tüketicilerin sağlık endişelerini artırmaktadır. Bu nedenle bu 

çalışmada, keklerde küf probleminin önlenmesi ve doğal bir gıda koruyucu kullanılması ve 

fonksiyonel bir ürün olarak propolis tozu içeren bir kek tasarlanması amaçlanmıştır.  Kek 

örneklerinin nem içeriği, su aktivitesi, pH değerleri genel olarak tüm depolama süreleri 

boyunca artan propolis tozu içeriği ile belirlenmiş ve azaltılmıştır. Keklerin mikrobiyolojik 

bozulmasını etkileyen en önemli faktör su aktivitesidir (aw). Propolis ilavesi ile (özellikle % 

0,3 ve % 0,5) su aktivitesi azaltılmış ve raf ömrü sona erene kadar maya, küf ve bakteri 

üremesi minimum olmuştur. Propolisin toplam fenolik içeriği 121,9 mg GAE/g propolis ve 

propolisin toplam flavonoid içeriği 94,03 mg/g olarak belirlenmiştir. Propolisin fenolik profil 

analizi incelendiğinde, trans Cinnamic acid, 3-4 Dimetoxy Cinnamic acid, Gallic acid, 

Kaempferol, M-Coumaric acid, Quercetin, Hespercetin, Myricetin, Naringenin ve Apigenin'in 

en çok bulunan fenolik asit olarak belirlendiğini gösterdi. Farklı propolis içerikli (% 0,1-0,5) 

kek örneklerinin 4 farklı duyusal parametresinin ortalama skorları, tüketiciler tarafından 

ürünler arasında anlamlı derecede farklıydı (p <0,05). Renk, koku, tat ve tekstür özellikleri 

propolis miktarı arttıkça gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir. Örneklerin depolama süresince 

propolis miktarı azaldıkça sertliklerinin arttığı görülmüştür. Bu durum sertlikle propolis 

yoğunluğu arasında doğrudan ilişki olduğunu göstermiştir. 

Sonuç olarak propolisin keklerde küf problemini önlemek amacıyla doğal bir katkı maddesi 

olarak kullanılabileceği görülmüştür. Propolisin kullanımı fırın ürünlerinde fiziksel ve 

mikrobiyolojik özelliklerini geliştirdiği ve propolisli fonksiyonel bir ürün oluşturulması 

ortaya konulmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Propolis, kek, raf ömrü 
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ABSTRACT 

 

In the bakery industry, potassium sorbate (PS) is generally used as a food preservative to 

prolong the shelf life of foods by preventing the growth of mold, yeast, and fungi. Although 

the use of potassium sorbate increases the shelf life and the protection of food products, it 

increases the health concerns of consumers due to being synthetic. Therefore in this study, it 

is aimed to prevent the mold problem in cakes and to use a natural food preservative and to 

design a cake containing propolis powder as a functional product. The moisture content, water 

activity, pH values of cake samples were determined and decreased generally with the 

increasing propolis powder content for all storage periods.  The most significantly critical 

factor affecting the microbiological spoilage of cakes is water activity (aw). With the addition 

of propolis (especially 0.3% & 0.5%), water activity was reduced and yeast, mold and 

bacterial growth were minimum until the end of shelf life. The total phenolic content of the 

propolis was 121.9 mg GAE/g of propolis and the total flavonoid content of the propolis was 

94.03 mg/g. The phenolic profile of propolis showed that trans Cinnamic acid, 3-4 Dimethoxy 

Cinnamic acid, Gallic acid, Kaempferol, M-Coumaric acid, Quercetin, Hespercetin, 

Myricetin, Naringenin, and Apigenin were determined as the most abundant phenolic acids. 

The mean scores of 4 different sensory parameters of cake samples with different propolis 

contents were significantly different (p<0.05) between products by the consumers. The color, 

smell and texture properties develop as increased the amount of propolis. It is seen that the 

hardness of the samples increases as the number of propolis decreases. This shows that there 

is a direct relationship between the hardness and density of propolis. As a result, it has been 

observed that propolis can be used as a natural additive to prevent mold problems in cakes. 

The use of propolis has been demonstrated to improve the physical and microbiological 

properties of bakery products and to create a functional product with propolis. 

 

Keywords: Propolis, cake, shelf life 

 

1. INTRODUCTION 

 

Microbiological (especially mold) spoilage is often the major factor limiting the shelf life of 

intermediate (aw: 0.60-0.85) and high (aw: 0.94-0.99) moisture bakery products because of 

water activity (aw) (Marin et al., 2003; Suhr & Nielsen, 2003) and causes significant 

economic losses (Magan et al., 2003; Passarinho et al., 2014). Among baked goods, although 

industrialized cakes generally have a shelf life of about 6 to 8 months, they are susceptible to 

mold spoilage due to their long storage time (> 45 days), water activity (aw: 0.78-0.95) and 

presence of preservatives (J. P. Smith et al., 2004). The mold formation during storage in the 

cakes adversely affects the shelf life and quality standards. In terms of the food industry, this 

problem is tried to be eliminated with synthetic additives. For this reason, the addition of 

potassium sorbate (PS) used as a food preservative prolongs the shelf life of foods by 

preventing the growth of mold, yeast, and fungi and it is also considered as a “generally 

recognized as safe” (GRAS) in many food products such as dairy products, dried meat and 

fruits, soft drinks, and baked goods (Jay, 2000; Sofos, 1989). The use of potassium sorbate 

from synthetic food additives commonly used in the food industry is legally permitted. 

According to the European Union in Europe and the Turkish Food Codex in Turkey, the legal 

limit of potassium sorbate is 2000 mg/kg for industrialized cakes with a water activity (aw) > 

0.65 ((EU), 2011). However, there are many studies on the harmful effects of human health 
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on the body. This situation causes concerns about the consumer. It negatively affects human 

health. PS is not naturally carcinogenic. But it has the potential to turn into mutagens (Piper 

and Piper, 2017). Several studies have shown that as a result of increased PS uptake (> 25 

mg/kg), it can produce mutagenic compounds, leading to cytotoxic and genotoxic effects 

(Hartman, 1983). Therefore, the consumption of these products is considered risky and should 

be not regularly consumed (Chaleshtori et al., 2018). Many studies on the use of alternative 

methods to prolong the shelf life of cakes, to protect food components, to raise quality 

standards and to replace synthetic additives with natural ones in order to design functional 

food useful for health (Gonçalves et al., 2017; Janjarasskul et al., 2016a). Natural additives 

should be used instead of potassium sorbate as it leads to the triggering of chronic diseases 

and progressive cancer development (Dehghan et al., 2018).  

Alternative methods for synthetic preservatives have been developed to extend the shelf life 

of cakes and prevent microbial spoilage. With the occurrence of diseases, the use of chemical 

preservatives as a result of the increase in the number of reports containing chemicals in foods 

directs consumers to natural foods or food products containing as little chemical preservatives 

as possible (Seow et al., 2014; Tajkarimi et al., 2010). Alternative methods include prolonged 

shelf life using active packaging and ethanol emitters without the addition of additives in the 

sponge cake (Janjarasskul et al., 2016b). Similarly, it is reported that cheesecake preserves its 

shelf life up to 60 days by using MAP technology and by changing the formulation of the 

product and adding whey powder (Secchi et al., 2017). The marketing of commercial natural 

additives instead of synthetic additives has recently increased. Fermantates formed by 

fermentation of lactic acid or propionic acid bacteria using sugar, milk, corn or wheat starch 

are among the shelf life extension solutions in the furnace industry as 'clean label' or 'label-

friendly' (Samapundo et al., 2016). 

In this study, it is recommended to use propolis as an alternative solution instead of using 

synthetic additives which are harmful to health against mold formation, shelf life and stability 

problems in cakes. Propolis is the resinous substance in which the worker bees make 

biochemical changes with the enzymes secreted from the glands of the living plants and the 

plant secretions collected from the shoots, branches, and buds of the plants, and some honey 

wax (Ghisalberti, 1979). The most significant biological property of propolis is the effect 

against microorganisms. The antimicrobial effect of propolis is the result of the activities of 

compounds found in the chemical structure such as flavonoids, chrysin, apigenin, quercetin, 

kaempferide, kaempferol-7,4'-dimethyl ether, pinocembrin, luteolin, isoferulic acid and 

galangin which are found in the chemical structure (Matsuno et al., 1997). So, propolis may 

be used as a functional food due to its naturally high antioxidant potential. Caffeic acid 

phenethyl ester (CAPE) mainly found in propolis from the temperate regions and has 

antiinflammatory and antitumor properties, including apoptosis (Draganova-Filipova et al., 

2008), metastasis (Liao et al., 2003), and radiation sensitivity (Chen et al., 2005) of cancer 

cells. Thus, the use of propolis as a natural additive in cakes can be added to the product with 

its high antioxidant effect. Due to the benefits of health, it can be said that it is more 

advantageous to use it than other methods.  

Thanks to antibacterial, antifungal and antioxidant properties of propolis, it was started to be 

used in food technology with its potential effect in the retardation of lipid oxidation and its 

positive effect on food product stability and shelf-life but direct use of propolis is not possible 

due to the resinous structure (da Silva et al., 2013). Therefore, the use of extract obtained after 

extraction of propolis in solvents such as water, ethanol, methanol, and ether is common. 

However, these extracts have a strong flavor so the application of propolis in the food 

industry has been still limited (Nori et al., 2011).  Therefore, propolis was used in a powder, 

alcohol-free and water-dispersible form obtained by spray-drying in this study. It is aimed to 
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prevent the mold problem in cakes and to use a natural additive and to design a cake 

containing propolis as a functional product. In the literature, there is no study on the use of 

propolis as an additive in cakes. There are some studies in which Propolis has been used as an 

additive in many different food products. Because of antifungal activity in fruit juices, 

propolis is applied for microbial protection. Antioxidant and/or antimicrobial effects of meat 

and fish products were investigated. Fruits and vegetables reduce weight loss and are used as 

antioxidants. It is found in alcohol products to provide bacterial protection (Pobiega et al., 

2019). Another study has shown that the addition of propolis to the milk allows milk to be 

stored at optimum or inappropriately cooling conditions and to provide an effective anti-listic 

activity during the addition of propolis (Thamnopoulos et al., 2018).  

In this study, propolis was used in a powder, alcohol-free and water-dispersible form obtained 

by spray-drying in this study. It is aimed to prevent the mold problem in cakes and to use a 

natural additive and to design a cake containing propolis as a functional product. To the best 

of our knowledge, this is the first study to present experimental evidence about the 

antibacterial properties of propolis and to suggest the potential for use as a natural 

preservative in cakes. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

 

2.1. MATERIAL 

Poplar-type brown propolis was used by provided from Sakarya, TURKEY. They were stored 

at room temperature in the dark until analyzing. Propolis was added into cake batters with 

ratios ranged from 0.1 to 0.5.  

 

2.2. METHODS 

 

2.2.1. DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT 

The moisture contents of the cake samples were analyzed by drying at 105 °C for 4 h in a 

drying oven (FN 120, Nuve, Ankara, Turkey). 

2.2.2. DETERMINATION OF WATER ACTIVITY  

The water activity values of the cake samples were determined by using a water activity meter 

(AquaLab, 2.0, USA). Samples were placed into plastic cups to cover the surface and 

transferred into the equipment. The results were measured at 25 °C.  

2.2.3. DETERMINATION OF PH VALUES 

The pH values of the cake samples were determined by a pH meter (WTW-Inolab, Weilheim, 

Germany) in a suspension of 10 % (w/v) powder in distilled water at 25 °C. 

2.2.4. DETERMINATION OF HARDNESS 

Hardness is the peak force of the first compression cycle and determined by using a Texture 

Analyzer (TA-XT2, Stable Micro System Ltd., Surrey, UK). The rupture test (imitation of the 

biting process) was done at a high deformation rate of 5 mm/s using a thin cylinder probe 

with a diameter of 5 mm to 40 mm deformation. The stress (σ, kPa) of the rupture point was 

determined from this test. 
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2.2.5. THE TOTAL BACTERIAL COUNT  

The total bacterial count of mesophiles and thermophiles of cake samples was measured by 

the plate count method (Spencer and Spencer, 2001) on nutrient agar (NA) at 30 C ̊ for 72h.  

2.2.6. THE TOTAL OF MOLD – YEAST 

Identification was based on the visual observation of total mold-yeast isolates grown on PDA 

plates, morphological studies and the taxonomic keys described in Frater et al. (2001) and 

Nicoletti et al. (2008) were followed. 

2.2.7. DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC CONTENT (TPC) 

The TPC in the methanolic extract of the different propolis was estimated by a modification 

of the Folin-Ciocalteu method described by Singleton et al. (1999) and the results expressed 

as mg gallic acid/g propolis. TPC was determined by a spectrophotometer (Agilent 8453E 

UV−vis spectroscopy system) at 760 nm.  

2.2.8. DETERMINATION OF TOTAL FLAVONOID CONTENT (TFC) 

TFC in propolis was determined by the Aluminium Chloride method was employed as 

described by Woisky and Salatino (1998) and the results were expressed as quercetin 

equivalent (mg/g). The reaction solution was mixed well and the absorbance values of them 

were determined at 510 nm by using a UV/VIS spectrophotometer (Shimadzu UV-1800, 

Japan) immediately (Zhishen et al., 1999). 

2.2.9. DETERMINATION OF PHENOLIC PROFILE 

The chromatographic analysis was conducted on a Shimadzu (Kyoto, Japan) high-

performance liquid chromatography (HPLC). For the analysis of the phenolic acids, the 

elution system was composed of 5% formic acid (solvent A) and MeOH (solvent B). The 

elution conditions were: 0.01–15 min 20–30% B, 15–20 min 30% B, 20–30 min 30–40% B 

and 40–50 min 100% B, at a flow rate of 1.0 mL/min. For the monitoring, the wavelengths of 

254 and 290 nm were employed.  

2.2.10. CONSUMER ACCEPTANCE TEST 

The consumer acceptance test was conducted at YILDIZ HOLDING by the panelists.  Small 

pieces of 5 different cake samples were prepared for each panelist before providing 

acceptability ratings for four sensory attributes, including color, smell, taste, and texture. The 

5-points hedonic scale (“Dislike Very Much” to “Like Very Much”) was used for scoring the 

samples (Peryam & Pilgrim, 1957). The results were statistically analyzed with SPSS 10.0. 

 

3. RESULT AND DISCUSSION 

 

Changes in cake characteristics with added propolis powder were shown in Table 1. The 

moisture content, water activity, pH values of cake samples decreased generally with the 

increasing propolis powder content for all storage periods.  As shown in Table 1, the moisture 

content and pH values were determined as between 16.07 and 21.20 and 7.0 and 7.6, 

respectively.  

Spoilage can be defined as any change in the condition of food that makes it less pleasant-

tasting for the consumer during shelf life. The spoilage problems of bakery products have 

resulted from physical problems (moisture loss, staling), chemical problems (rancidity), and 

microbiological problems (yeast, mold, bacterial growth) (James P Smith et al., 2004).  
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Table 1. Changes in cake characteristics with added propolis powder. 

 

Time 

(Month) 

Propolis Moisture 
aw pH 

Bacteria 

(cfu/g) 

Mold-Yeast 

(cfu/g) % % 

1 

0 21.19 0.83 7.6 <10 <10 

0.1 20.97 0.81 7.5 <10 <10 

0.2 20.36 0.79 7.4 <10 <10 

0.3 20.27 0.79 7.4 <10 <10 

0.5 16.98 0.77 7.2 <10 <10 

2 

0 21.20 0.83 7.5 110 80 

0.1 20.84 0.81 7.5 <10 <10 

0.2 20.21 0.78 7.4 <10 <10 

0.3 20.03 0.78 7.3 <10 <10 

0.5 16.77 0.76 7.3 <10 <10 

3 

0 21.00 0.82 7.3 620 480 

0.1 20.03 0.80 7.2 360 280 

0.2 19.96 0.76 7.1 80 60 

0.3 19.90 0.75 7.1 <10 <10 

0.5 16.36 0.73 7.0 <10 <10 

4 

0 20.80 0.82 7.3 1080 620 

0.1 19.98 0.80 7.2 840 520 

0.2 19.27 0.76 7.1 320 280 

0.3 19.12 0.75 7.1 280 180 

0.5 16.07 0.73 7.0 160 90 

Table 1 shows that physical and microbiological problems may be decreased by increasing 

propolis content. The most significantly critical factor affecting the microbiological spoilage 

of cakes is water activity (aw). With the addition of propolis (especially 0.3 % & 0.5 %), 

water activity was reduced and yeast, mold and bacterial growth were minimum until the end 

of shelf life. Pobiega et al. (2018) reported that the reduction of total bacteria, Staphylococcus 

and Listeria count and the reduction of spoilage bacteria and yeast count were provided when 

the propolis extracts were mixing with foods such as fish, meat, milk, fruit juice, and 

sugarcane spirit. 

 

 

Fig 1. Changes in hardness (g) of cake samples with added propolis powder. 
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In texture profile analysis, the hardness of cake samples changed with alteration of propolis 

powder contents however, this change was not observed in direct proportion for the first 

month (Fig 1). For other months, the hardness of samples measured showed that the cake 

became harder with decreasing the contents of propolis powder. The hardness of cakes was 

directly related to the density of the tested materials. 

 

Table 2. The phenolic profile of propolis with TPC and TFC.  

Phenolic compounds Amounts of Phenolic Compounds (mg/100g) 

Gallic Acid 

Homogentisic Acid 

Protocatechunic Acid 

4-OH Benzoic Acid 

Catechin 

Epigallocatechine 

Chlorgenic Acid 

Vanilic Acid 

Caffeic Acid 

Syringic Acid 

Epi-Catechin 

p-Coumaric Acid 

Ferrulic Acid 

3-4 Dimethoxy Benzaldehit 

Taxifolin 

M-Coumaric Acid 

2-OH Cinnamic Acid 

Rutin Hydrate 

Ellagic acid + Methylsyringate 

3-4 Dimethoxy Cinnamic Acid 

Resveratrol 

Rosmarinic Acid 

trans Cinnamic Acid 

Myricetin 

Pinobanksin 

Quercetin 

Naringenin 

Luteolin 

Genistein 

Hespercetin 

Kaempferol 

Apigenin 

Isorhamnetin 

Pinocembrin 

CAPE 

Chrysin 

Galangin 

2810 

0 

0 

60 

0 

- 

0 

70 

100 

40 

0 

180 

70 

0 

70 

1990 

0 

70 

- 

6170 

110 

- 

6440 

630 

- 

1220 

530 

- 

290 

780 

2440 

1640 

- 

24.23 

324 

14.26 

26.60 

 

TPC (mg GAE/g of propolis) 

TFC (mg/g) 

 

121.9 

94.03 
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The total phenolic content of the propolis was 121.9 mg GAE/g of propolis and the total 

flavonoid content of the propolis was 94.03 mg/g (Table 2). Propolis contains a wide variety 

of phenolic compounds, mainly flavonoids. Ahn et al. (2004) determined that the amounts of 

total polyphenol and flavonoid contents in Korean propolis varied widely and ranged from 

85.3 to 282.9 mg/g of EEP and from 15.9 to 135.2 mg/g of EEP, respectively. The poplar type 

of propolis contains more than 300 compounds such as free aromatic (phenolic) acids, esters 

of these acids, flavonoids (including flavones, flavanones, flavonols, and dihydroflavonols), 

chalcones and dihydrochalcones, terpenoids, others (acyclic hydrocarbons and esters of higher 

alcohols, alcohols, aldehydes, amino acids, aromatic hydrocarbons, fatty acids, ketones, 

sterols, sugars, and sugar alcohols) (De Groot et al., 2014; Ristivojević et al., 2015). The 

phenolic profile of propolis showed that trans Cinnamic acid, 3-4 Dimethoxy Cinnamic acid, 

Gallic acid, Kaempferol, M-Coumaric acid, Quercetin, Hespercetin, Myricetin, Naringenin, 

and Apigenin was determined as the most abundant phenolic acids. 

 

Table 3. Consumer acceptance test results of cake with propolis at different concentration 

 

Sample (%) Color Smell Taste Texture 

0.00 5.00±0.00a 3.00±0.63c 3.83±0.41b 5.00±0.00a 

0.10 5.00±0.00a 4.33±0.52b 3.83±0.41b 5.00±0.00a 

0.20 5.00±0.00a 4.50±0.52ab 3.83±0.75b 5.00±0.00a 

0.30 5.00±0.00a 4.83±0.41ab 4.50±0.55a 5.00±0.00a 

0.50 5.00±0.00a 5.00±0.00a 4.66±0.52a 5.00±0.00a 

*Data are given as mean values ± standard deviation (n = 6). The numbers that appear in the 

sample name column indicate the percentage of propolis added. The same letters in the same 

column do not indicate significant differences (P < 0.05). 

The mean scores of 4 different sensory parameters of cake with different propolis contents by 

the consumers were shown in Table 3. The mean scores were significantly different (p<0.05) 

between products. The color, smell, taste and texture scores were highest in the cake with the 

highest amount of propolis, while these scores were lowest in the propolis-free cake. The 

cakes containing propolis were accepted by the consumers at the level of "like moderately" to 

"like very much".  

 

4. CONCLUSION 

 

Propolis may be a natural preservative in the cake production due to the antibacterial, 

antifungal, and antioxidative properties of propolis. Propolis has great potential for 

prolonging the shelf life and improving the quality of various food products. Propolis can 

prevent unfavorable changes in the physical and chemical characteristics of food, to protect 

food quality. These results improve the possibility of using propolis as a natural food 

preservative. 
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Abstract 

Pastures are very practical, cheap and sustainable way to feed animals. Brazil is one of the 
world's largest producers of beef cattle and dairy products. Africa origined genus “Brachiaria” 
covers 80% of the cultivated pastures in Brazil. Brazil has low soil fertility and unexpected low 
rainfall periods as two major limitations for livestock production. According to multiple 
researchers evaluated in this review, it can be said that, Brachiaria dura have unusually 
favorable characteristics as a forage grass on sandy soils of low fertility. Brachiaria decumbens 
has better adaptation to low phosphorus in soils than B. Ruziziensis. Brachiaria genus adopts 
silvopasture very well with proper design and management of pasture–tree associations. 
Proposals for Turkey and other countries are given in the conclusionpartof this article. 

Keywords: Brachiaria, forage, drought, low phosphorous, shade 

1. Introduction

Pastures are very practical, cheap and sustainable way to feed animals (Epifanio et al., 2019). 
Forage-based livestock systems are complex and contain interactions among animals, plants 
and the environment at multiple levels (Pequeno et al., 2014). 

Brazil is one of the world's largest producers of beef cattle and dairy products. This system 
requires high yield for forages to compansate demand. One of the the main grass species 
adopted in this system in Brazil is the “Brachiaria” species (Thaiana Rueda da Silva et al., 
2020).  African origined genus Brachiaria is the most widely planted forage species group in 
Brazil (Jungmann et al., 2009). The grasses of the genus Brachiaria account for 80% of the 
cultivated pastures in Brazil (Azevedo et al., 2011). Several Brachiaria species are the most 
common forages in tropical America (Rao et al., 1998). Brazil has low soil fertility and 
unexpected low rainfall periods as two major limitations for livestock production (Lana et al., 
2016). 

Productivity capacity loss in pastures directly effect livestock productivity and efficiency of the 
usage of natural resources (de Castro Santos et al., 2018). Legume-based cropping system and 
Brachiaria forage system could play a significant role in enhancing food and nutrition security 
and sustainable intensifications of African agriculture (Tesfai et al.,2019). In Zambia, in Central 
Eastern Africa a grazing and ecological survey has revealed Brachiaria dura have unusually 
favorable characteristics as a forage grass on sandy soils of low fertility. Good characteristics 
of this species are its relatively high protein content, a long period of succulence, and a special 
root adaption to sandy soil (Verboom, 1966). 
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Waterlogging is a major limiting factor reducing productivity of pastures in the humid tropics. 
Brachiaria humidicola is a forage grass commonly used in zones prone to temporary 
waterlogging. It adapts to waterlogging by increasing aerenchyma in nodal roots above 
constitutive levels to improve oxygenation of root tissues. In some accessions, waterlogging 
reduces the number of lateral roots developed from main root axes. Waterlogging-induced 
reduction of lateral roots may adopt lateral roots to consume oxygen supplied from above 
ground via their parent root. But reduction of lateral root development may be tethal by 
decreasing nutrient and water absorption via redcing surface area for this process (Cardoso et 
al., 2014).  

B. humidicola and B. dictyoneura are better adapted to longer dry periods, whereas, B. 
brizantha, B. decumbens and to a lesser extent, B. mutica are better adapted to short dry periods, 
(Guenni et al., 2002). 

A breeding project for Brachiaria is being conducted at CIAT, Colombia (Pineda et al., 1997). 
In 1988 at CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia) combined 
desirable attributes found in accessions of Brachiaria brizantha and B. decumbens. Three 
apomictic hybrids have been released (Mulato, Mulato II and Cayman). Trials in Central 
America showed the superiority of Mulato II which has a vigorous grass with deep and 
branched roots, giving it excellent drought tolerance in the Brazilian Cerrado and Mexico, plus 
outstanding nutritional value. Following trials in Mexico and Thailand, evaluating 155 new 
hybrids for 7 years, cv. Cayman was released due to strong waterlogging tolerance (Pizarro et 
al., 2013). 

Brachiaria forage grasses are widely used for livestock production in the tropics where 
Signalgrass (Brachiaria decumbens cv. Basilisk, CIAT 606) is better adapted to low 
phosphorus (P) soils than ruzigrass (B. ruziziensis cv. Kennedy, CIAT 654) (Louw-Gaume et 
al., 2010). The Brachiaria hybrid cv. Mulato is compared with rice which tolerates low P supply 
to leaves by enhancing sugar catabolism and by inducing the activity of several 
phosphohydrolases. This apparently causes rapid P turnover and enables the Brachiaria hybrid 
to use P more efficiently (Nanamori et al., 2004). 

Forty-three new hybrid bracharia lines were evaluated for forage accumulation and nutritive 
value in Northeast Thailand from 2006 to 201. They used Mulato II hybrid brachiaria as a 
standard for comparison. The parameters evaluated were wet and dry season dry matter 
accumulation, leaf:stem ratio, crude protein concentration and fiber level acid detergent fiber 
(ADF) and neutral detergent fiber (NDF) (Hare et al., 2015). 

It was shown that, careful grazing with addition of P and K, but not N fertilisers improve 
Brachiaria pastures to maintain sustainable live weight gains of animals over many years 
(Cantarutti et al.,2002). 

The responses of B. brizantha, B. decumbens and B. dictyoneura to shade and defoliation were 
tested in a greenhouse study. B. decumbens was the most productive under all tested conditions 
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and the best of the species tested to silvopastoral cultivation under moderate shade (Baruch & 
Guenni, 2007). During adoption to silvopasture, proper design and management of pasture–tree 
associations is required to sustain pasture productivity (do Nascimento et al., 2019). In another 
study, effects of light intensity on growth and nutritive value were studied in seedlings of two 
shade tolerant species: 1) Brachiaria brizantha 2) Panicum maximum var. trichoglume. As a 
result, Brachiaria was found more tolerant to shade than Panicum with regard to growth, N-
concentration and digestibility (Deinum et al., 1996). 

The sowing season has great influence on the establishment of forage, as spreading seeds out 
of season tends to harm productivity. The sowing season and cultivars influenced the levels of 
crude protein, neutral detergent fiber and acid detergent fiber (Paulino et al., 2011). 

Light interception and use of five Brachiaria species: B. brizantha, B. decumbens, B. 
dictyoneura, B. humidicola and B. mutica were studied in fertilised stands during the wet 
season. The pattern of biomass partitioning in B. brizantha, B. decumbens and B. dictyoneura 
favoured leaf DM resulting in a higher leaf:tiller ratio and Leaf Area Index. It was concluded 
that similar final yields were achieved by different strategies of biomass partitioning and 
therefore conversion efficiencies (Guenni et al., 2005). 

Brachiaria, is an apomictic tropical forage grass. Apomixis is an asexual mode of reproduction 
by seed, which is found in a number of families of higher plants. During apomictic processes, 
both meiosis and egg cell fertilisation are omitted making offspring exact genetic replicas of 
the mother plant (Leblanc et al., 1997).  

Brachiaria brizantha (palisade grass) is a tropical forage grass species showing a highdormancy 
level in freshly harvested seeds (Usberti, 2007).  

2. Conclusions

Species of Brachiaria genus have good adaptation to low soil fertility and unexpected low 
rainfall periods in Latin America. Spesifically, Brachiaria dura has high protein content, a long 
period of succulence and a special root adaption to sandy soils. Species of B. humidicola and 
B. dictyoneura are better adapted to longer dry periods 

Different from this species, Brachiaria humidicola species is a forage grass commonly used in 
zones prone to temporary waterlogging by increasing aerenchyma in nodal roots levels to 
improve oxygenation of roots.  

B. decumbens looks productive under under moderate shade of silvopastoral cultivation 
(cultivation with trees and shrubs). 

Accessions of Brachiaria breeding project of CIAT (Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, Cali, Colombia) started in 1988 may have desirable properties. Mulato II, variety was 
developed with this Project. It has a vigorous grass with deep and branched roots, and excellent 
drought tolerance. This and many other accessions may be obtained and live stocked in botanic 
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gardens in Turkey in subtropic, open to all researchers from Turkey, African and Asian partners. 
This live stock system in botanical gardens may keep these World heritage genetic materials 
keep open accessed and protect free from individual researchers selfishness. Cayman variety 
released from same Project has strong waterlogging tolerance and may be obtained from 
Colombia. 

Signalgrass (Brachiaria decumbens cv. Basilisk, CIAT 606) has good adaptation to low 
phosphorus soils to fit well to the common problem of low P in soils in Turkey and many parts 
of the World. These varieties may be proposed also to African, Asian and Central American 
partner countries of Turkey. 

Uncomplicated demosnstrations by ministry may also be conducted in natural pastures with the 
evaluation parameters like wet and dry season dry matter accumulation, leaf:stem ratio, crude 
protein concentration and ADF and NDF values. 
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