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Kongre Yeri: GAZİANTEP TUĞCAN OTEL 
Adres: Akyol Mahallesi, Atatürk Blv. No:34, 27010 Şahinbey/Gaziantep 

 
KATILIMCI ÜLKELER: Türkiye, ABD, Rusya, Irak, Gürcistan, Sudan, Cezayır, Lübnan 

  
 
 

KONGRE PROGRAMI AKIŞI 
 

20.09 – Cuma - Kayıt ve Oturumlar, Öğle yemeği 
21.09 – Cumartesi - Kayıt ve Oturumlar, Öğle Yemeği 
22.09 – Cumartesi - Kayıt ve Oturumlar, Öğle Yemeği 

 
 
 
 
 

NOTLAR:  
- 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 13 Eylül 2019 tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile bilgilendirme yapınız 
- Katılım belgelerindeki yazar isimleri ve bildiri isimleri programdaki gibi basılacaktır 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.tr/search?q=royal+gaziantep+hotel+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmPNyjKrtCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwG17MYNLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj63IeEm_7bAhVBblAKHaOJACQQ6BMIrgEwEA


ULUSLARARASI  
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK KONGRESİ 

19-22 Eylül 2019 
Gaziantep, Türkiye 

 
20.09.2019-CUMA 
SAAT 10:00-12:00 

 
SALON 1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bekir Erol AK  

Aziz TURAN 
Doç. Dr. Ebru SAKAR 
Prof. Dr. Bekir Erol AK 

FARKLI SULAMA ARALIKLARINDA YETİŞTİRİLEN GEMLİK ZEYTİN 
ÇEŞİDİNİN YAPRAK VE STOMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Zeliha ÇİFTÇİ 
Doç. Dr. Ebru SAKAR 
Prof. Dr. Bekir Erol AK 

BAZI ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN İN VİTRO MİKRO ÇOĞALTIMI 

Arş. Gör. Muhammed Ali PALABIÇAK 
Prof. Dr. Turan BİNİCİ  

TÜRKİYE’DE SIĞIR VE SIĞIR ETİ DIŞ TİCARETİNİN MEVCUT DURUM 
ANALİZİ 

Dr. Cennet YAMAN 
Dr. Güray AKDOĞAN 
Dr. Hussein Abdullah Ahmed AHMED 
Prof. Dr. Serkan URANBEY 

PATATESTE BİYOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

Prof. Dr. Serkan URANBEY 
Dr. Cennet YAMAN 
Dr. Hussein Abdullah Ahmed AHMED 
Dr. Nilüfer KOÇAK ŞAHİN 

FARKLI TEMEL BESİN ORTAMLARININ PATATESTE İN VİTRO MİKRO 
YUMRU OLUŞUMUNA ETKİLERİ 

Ziraat Yük. Müh. Abdurrahman ERTAŞ 
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ  
(2. Oturum başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Vedat BEYYAVAŞ 

ŞANLIURFA KOŞULLARINDA BAZI SOYA [Glycine max. L.(Merill)] 
ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ 

Ziraat Yük. Müh. Gökhan YILDIK 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan HALİLOGLU 

BOR VE ÇİNKO UYGULAMALARININ PAMUĞUN (Gossypium hirsutum L.) 
VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ 

Arş. Gör. Derya İŞLER CEYHAN 
Prof. Dr. Canan CAN 

ANADOLU’NUN UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YERLİ MAŞ FASULYESİ 
GENOTİPLERİ 

 
20.09.2019-CUMA 
SAAT 13:00-15:00 

 
SALON 1, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. M. Serdar AKIN  

Rukiye ÇOLAK ŞAŞMAZER 
Arş. Gör. Özüm ÖZOĞLU 
Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU 

KAYISI VE KİNOA KARIŞIM SOSLU PUDİNG ÜRETİMİNİN VE 
BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Arş. Gör. Büşra PALABIÇAK 
Prof. Dr. Musa Serdar AKIN 
Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇELİKEL GÜNGÖR 

FARKLI TÜRDEKİ SÜTLERDE BULUNAN BİYOAKTİF 
PEPTİDLER 

Dr. Arş. Gör. Büşra PALABIÇAK 
Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN (2. Oturum başkanı) 
Prof. Dr. Musa Serdar AKIN 

PROBİYOTİK YOĞURTTA BEZELYE UNUNUN 
LACTOBACİLLUS CASEİ İÇİN PREBİYOTİK OLARAK 
KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra AKTAŞ 
Edibe Rabia ÖZKAN 
Dr. Öğr. Üyesi Hacer LEVENT 

FARKLI ÜZÜMSÜ MEYVELER İLAVE EDİLMİŞ MUFFİN 
KEKLERİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ 

Zana KARABOĞA 
Doç. Dr. Ali YILDIRIM 

MISIR VE NOHUT UNUNUN MARDİN PEKSİMETİNİN 
KALİTESİNE ETKİLERİ 

Gülbahar AKYAR 
Arş. Gör. Bülent BAŞYİĞİT 
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp KARAOĞUL 
Prof. Dr. Ahmet Ferit ATASOY 

FARKLI BİBER ÇEŞİTLERİNDE Kİ RENK ÖZELLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. M. Serdar AKIN 
Feride DAŞNİK-ŞEKER 
Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 

GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 



Prof. Dr. M. Serdar AKIN 
Feride DAŞNİK-ŞEKER 
Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 

MERCİMEK UNU İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN 
DUYUSAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ 

Gizem YÜCEGÖNÜL 
Prof. Dr. M. Serdar AKIN 

SPİRULİNA PLATENSİS FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SÜT 
ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI 

Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 
Firdevs AVKAN 

VEGAN/VEGETERYAN BESLENMESİNDE PROTEİN KAYNAĞI 
OLARAK BEZELYENİN YERİ VE ÖNEMİ 

Prof. Dr. Mutlu Buket AKIN 
Firdevs AVKAN 

BEZELYE UNU İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN 
FİZİKOKİMYASAL VE TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

 
20.09.2019-CUMA 
SAAT 15:15-17:15 

 
SALON 1, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ  

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün PAKSOY 
Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ 

SOME BIOCHEMICAL SIGNS OF BONE METABOLISM IN CATS 
WITH CHRONIC RENAL FAILURE 

Doç. Dr. İsmail Şah HAREM 
Dr. Arş. Gör. İsmail DEMİRCİOĞLU 
Prof. Dr. Bestami YILMAZ 

MORKARAMAN KOYUNLARDA ERKEK EKLENTİ GENİTAL 
BEZLERİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE HİSTOLOJİK 
ARAŞTIRMALAR 

Dr. Arş. Gör. VOLKAN KOŞAL 
Dr. Öğr. Üyesi NEBİ ÇETİN 

DOUBLE CERVIX 

Veteriner Hekim Sena KOŞAL VAN BELEDİYE MEZBAHASI’NDA KESİLEN KOYUN VE 
KEÇİLERDE KAN PARAZİTLERİ 

Asst. Prof. Cüneyt ÇAĞLAYAN  
(2. Oturum başkanı) 
Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR 
Asst. Prof. Ekrem DARENDELİOĞLU 
Assoc. Prof. Serkan YILDIRIM 
Asst. Prof. Sefa KÜÇÜKLER 
Res. Asst. Muhammet Bahaeddin DÖRTBUDAK 

PROTECTIVE EFFECTS OF RUTIN AGAINST MERCURIC 
CHLORIDE-INDUCED HEPATOTOXICITY IN MALE RATS 

Asst. Prof. Yusuf TEMEL 
Asst. Prof. Sefa KÜÇÜKLER 
Assoc. Prof. Serkan YILDIRIM 
Asst. Prof. Cüneyt ÇAĞLAYAN 
Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR 

PROTECTIVE EFFECTS OF CHRYSIN ON 
CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED HEPATOTOXICITY VIA THE 
INHIBITION OF OXIDATIVE STRESS, INFLAMMATION AND 
APOPTOSIS 

Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR 
Dr. Öğr. Üyesi Sefa KÜÇÜKLER 
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇAĞLAYAN 
Arş. Gör. Cihan GÜR 
Annour Adoum BATIL 
Prof. Dr. İlhami GÜLÇİN 

RATLARDA, METOTREKSAT İLE İNDÜKLENEN 
NEFROTOKSİSİTE ÜZERİNE, SİLİMARİN VE NARİNGİNİN ANTİ-
OKSİDAN, ANTİ-ENFLAMATUAR, ANTİ-APOPTOTİK VE ANTİ-
OTOFAJİK ÖZELLİKLERİNİN BİYOKİMYASAL OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR 
Doç. Dr. Serkan YILDIRIM 
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇAĞLAYAN 
Dr. Öğr. Üyesi Sefa KÜÇÜKLER 
Gizem ESER 

ZİNGERON'UN SİSPLATİN KAYNAKLI NEFROTOKSİSİTE 
ÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİLERİ 

 
21.09.2019-CUMARTESİ 

SAAT 10:00-12:00 
 

SALON 2, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hakan ÖZKAN  
Dr. Arş. Gör. Adile TATLIYER 
Dr. Serdar YAĞCI 
Prof. Dr. Sinan BAŞ 

ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLAN ÇOK DEĞİŞKENLİ 
UYARLANABİLİR REGRESYON (MARS) İLE ŞAVAK AKKARAMAN 
KUZULARININ CANLI AĞIRLIK TAHMİNİ 

Dr. Arş. Gör. Adile TATLIYER 
Dr. Serdar YAĞCI 
Prof. Dr. Sinan BAŞ 

YERLİ ŞAVAK AKKARAMAN IRKI KUZULARINDA AĞAÇ YAPISINA 
DAYALI VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI İLE CANLI AĞIRLIK 
TAHMİNİ 

Ziraat Yük. Müh. Rıfat ABALI 
Prof. Dr. Faruk TOKLU 

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN DANELİK MISIRDA 
FARKLI EKİM SİSTEMLERİNİN DANE VERİMİ İLE BAZI 
AGROMORFOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN SAPTANMASI 



Ziraat Yük. Müh. Rıfat ABALI 
Ziraat Müh. İlayda Zergül BAYRAM 
Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 
Prof. Dr. Faruk TOKLU 

CİN MISIRINDA DANEDE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE PATLAMA 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Ercan YILDIZ  
(2. Oturum başkanı) 
Öğr. Gör. Ahmet SÜMBÜL 

CEVİZ (Juglans spp.) TÜRLERİNDE YAPILAN MOLEKÜLER MARKÖR 
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Doç. Dr. Ercan YILDIZ 
Öğr. Gör. Ahmet SÜMBÜL 

CEVİZ TÜRÜNDE MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER TANIMLAMA 
ÜZERİNE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 
Prof. Dr. Faruk TOKLU 
Ziraat Yük. Müh. Rıfat ABALI 

YEREL MISIR POPÜLASYONLARININ BAZI AGROMORFOLOJİK 
KARAKTERLER, DANE VERİMİ VE VERİM KOMPONANTLERİ 
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Faruk TOKLU 
Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 
Ziraat Yük. Müh. Rıfat ABALI 

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA FARKLI CİN MISIRI ÇEŞİTLERİNİN BAZI 
AGRO-MORFOLOJİK KARAKTERLER VE PATLAMA ÖZELLİKLERİ 
YÖNÜNDEN İCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatime ERDOĞAN BİYOFLOK SİSTEMDE FARKLI KARBON KAYNAKLARININ PİNDANİ 
YAVRULARININ (Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974) BÜYÜME VE 
YAŞAMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ 

 
21.09.2019-CUMARTESİ 

SAAT 13:00-15:00 
 

SALON 2, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hasan TOĞRUL 
Dr. Alev Yüksel AYDAR 
Lisans Öğrencisi Buğra KARANFİL 
Lisans Öğrencisi Çağrı ÇAMLIBEL 

CİPS AMBALAJLARI ÜZERİNDEKİ İFADELERİN EGE 
BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA 
TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Dr. Alev Yüksel AYDAR 
Lisans Öğrencisi İsmail Tolga DENGİZ 
Lisans Öğrencisi Ayça AKGÜN 

GLUTENSİZ DİYET İÇİN ALTERNATİF HAMMADDELERİN 
ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. İnci TÜRK TOĞRUL 
Prof. Dr. Hasan TOĞRUL 

İNFRARED KURUTUCUDA YEŞİL KABAĞIN KURUMA 
DAVRANIŞINA SICAKLIK VE KALINLIĞIN ETKİSİ 

Prof. Dr. İnci TÜRK TOĞRUL  
(2. Oturum başkanı) 
Prof. Dr. Hasan TOĞRUL 

KİVİNİN KURUMA DAVRANIŞINA KALINLIK, SICAKLIK VE ÖN 
İŞLEM UYGULAMASININ ETKİSİ 

Dr. Celal BAL 
Dr. Mustafa SEVİNDİK 
Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Hasan AKGÜL 

PHARMACOLOGICAL POTENTIAL OF FUSCOPORIA TORULOSA 
WOOD DECAYING FUNGUS 

Dr. Celal BAL 
Dr. Mustafa SEVİNDİK 
Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Hasan AKGÜL 

INVESTIGATION OF TRICHOLOMA CALIGATUM IN TERMS OF 
ANTIOXIDANT ACTIVITY 

Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Mustafa SEVİNDİK 
Dr. Celal BAL 
Dr. Hasan AKGÜL 

MİKSOMİSETLERİN MORFOLOJİK YAPILARI; SPOROFOR 
TİPLERİ 
 

Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Mustafa SEVİNDİK 
Dr. Celal BAL 
Dr. Hasan AKGÜL 

MİKSOMİSETLERİN MORFOLOJİK YAPILARI; PLASMODYUM 
TİPLERİ 

Dr. Falah Saleh MOHAMMED 
Dr. Celal BAL 
Dr. Hasan AKGÜL 
Dr. Zeliha SELAMOGLU 

ANETHUM GRAVEOLENS’İN BİYOLOJİK POTANSİYELİ 

Dr. Falah Saleh MOHAMMED 
Dr. Celal BAL 
Dr. Hasan AKGÜL 
Dr. Zeliha SELAMOGLU 

RUBUS IDAEUS ANTİOKSİDAN VE OKSİDAN POTANSİYELİNİN 
BELİRLENMESİ 

 
 
 



21.09.2019-CUMARTESİ 
SAAT 15:15-17:15 

 
SALON 2, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Mansur Seymen 
SEĞMENOĞLU 

ÇUKUROVA’DA ARI ÖLÜMLERİ ÜZERİNE ORGANİK FOSFORLU 
PESTİSİTLERİN ETKİSİ 

Doktora Öğrencisi Gözde EKİCİ 
Doktora Öğrencisi Elif GÜNALAN 
Dr. Öğr. Üyesi İskender KARALTI 

İSTANBUL İLİNDE AÇIKTA SATILAN KIRMIZI PUL BİBER 
ÖRNEKLERİNDE AFLATOKSİN SEVİYELERİNİN VE 
MİKROFUNGUS FLORASININ BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Gör. Rukiye DOĞANYİĞİT GAZİANTEP İLİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ÇEVRE VE 
İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Zeynep Aydenk 
KÖSEOĞLU 

TAMAMLAYICI BESLENMEDE YER ALAN SEBZE-MEYVE BAZLI 
KAVANOZ MAMALARINDAKİ B1 VE B2 VİTAMİN DEĞERLERİNİN 
İN VİTRO BİYOERİŞEBİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE BEBEK 
BESLENMESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ege KARAAT  
(2. Oturum başkanı) 

BADEM AĞAÇLARINDA HASAT ÖNCESİ ETHEPHONE 
UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

Dr. Hasan AKGÜL 
Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Celal BAL 
Dr. Mustafa SEVİNDİK 

AURICULARIA AURICULA-JUDAE’NİN TERAPÖTİK ÖZELLİKLERİ 

Dr. Hasan AKGÜL 
Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Celal BAL 
Dr. Mustafa SEVİNDİK 

MİKSOMİSETLERİN LABORATUVAR KÜLTÜRÜ İLE ELDESİ; NEM 
ODASI TEKNİĞİ 

Dr. Mustafa SEVİNDİK 
Dr. Celal BAL 
Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Hasan AKGÜL 

YENİLEBİLİR MANTAR LEPISTA NUDA’NIN TIBBİ ÖZELLİKLERİ 

Dr. Mustafa SEVİNDİK 
Dr. Celal BAL 
Doç. Dr. Hayri BABA 
Dr. Hasan AKGÜL 

RUSSULA DELICA’NIN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN 
BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK 
İlgi BAYSAN 

TÜRKİYE’DE SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ: 2019- 2023 DÖNEMİ 
ÖNGÖRÜSÜ ARMA MODELİ UYGULAMASI 

Ziraat Yük. Müh. Başak ZEYBEKOĞLU 
Prof. Dr. Bayram SADE 
Doç. Dr. Mustafa YORGANCILAR 

MISIRDA SSR MOLEKÜLER MARKÖRLER İLE GENETİK 
ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ 

 
22.09.2019-PAZAR 
SAAT 10:00-12:00 

 
SALON 2, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Faruk TOKLU 

İbrahim KARAHAN 
Arş. Gör. Uğur SESİZ  
Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 

SİYEZ BUĞDAY ISLAHINDA KULLANILABİLECEK GEN 
KAYNAKLARININ AGROMORFOLOJİK VE MOLEKÜLER 
KARAKTERİZASYONU 

Arş. Gör. Uğur SESİZ 
Prof. Dr. Faruk TOKLU 
Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 

ID1623 X MONLIS MELEZ KOMBİNASYONUNDAN ELDE EDİLEN 
KENDİLENMİŞ REKOMBİNANT SİYEZ BUĞDAY HATLARININ 
AGRO-MORFOLOJİK ÖZELİKLER BAKIMINDAN 
KARAKTERİZASYONU 

Arş. Gör. Uğur SESİZ 
Prof. Dr. Faruk TOKLU 
Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 

BUĞDAYDA DANE SERTLİĞİNİNİN ÖNEMİ 

Dr. Esra ÇAKIR  
Arş. Gör. Uğur SESİZ 
Prof. Dr. Faruk TOKLU 
Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 

YABANİ GERNİK BUĞDAY (Triticum dicoccoides) GENOTİPLERİNİN 
iPBS RETROTRANSPOZON DNA MARKÖRÜ İLE MOLEKÜLER 
KARAKTERİZASYONU 

Doç. Dr. Sait Muharrem SAY 
(2. Oturum başkanı) 
Arş. Gör. Mustafa ŞEHRİ 

TARIMDA İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK 
YAZILIM ALGORİTMASININ OLUŞTURULMASI 



Doç. Dr. Sait Muharrem SAY 
Arş. Gör. Mustafa ŞEHRİ 

KARMAŞIK YAPILI TARIM MAKİNALARININ BAKIM 
FAALİYETLERİNDE İNSAN HATASININ MAKİNA GÜVENİLİRLİĞİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİÇERDÖVER ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Mustafa ŞEHRİ 
Doç. Dr. Sait Muharrem SAY 

TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE TARIMSAL MEKANİZASYON 
MALİYETLERİNİN PAYI VE ÖNEMİ: TARSUS YÖRESİ PORTAKAL 
ÜRETİMİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Sait Muharrem SAY 
Arş. Gör. Mustafa ŞEHRİ 

TARIM MAKİNALARINDA BAKIM SÜRECİ KALİTE 
PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
22.09.2019-PAZAR 
SAAT 13:00-15:00 

 
SALON 2, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Canan CAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap GÜRSOY  
(2. Oturum başkanı) 

FARKLI GİBERELLİK ASİT DOZLARININ ASPİR (Carthamus 
tinctorius L.) ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adile AKPINAR BUĞDAY TARLALARI ÖRÜMCEK POPULASYONLARI VE 
BİYOLOJİK KONTROL 

Dr. Öğr. Üyesi  Ferhat KIZILGEÇİ 
Öğr. Gör. Nihan TAZEBAY 

BAZI İLERİ KADEME EKMEKLİK BUĞDAY GENOTİPLERİNİN 
TANE VERİMİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi  Ferhat KIZILGEÇİ 
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÖZTÜRK 
Öğr. Gör. Nihan TAZEBAY 

DİYARBAKIR İLİ ÇINAR İLÇESİNDE KURU ŞARTLARDA BAZI 
ARPA GENOTİPLERİNİN VERİM VE PERFORMANSLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Arş. Gör. Ömer KIRGIZ 
Halil ALAKUŞ 
Arş. Gör. İbrahim ALAKUŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Ziya YURTAL 
Doç. Dr. Cafer Tayer İŞLER 
Prof. Dr. Muhammed Enes ALTUĞ 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki DEVECİ 

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA KARŞILAŞILAN ANOMALİ 
OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (85 OLGU) 

Arş. Gör. İbrahim ALAKUŞ 
Halil ALAKUŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Ziya YURTAL 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki DEVECİ 
Arş. Gör. Ömer KIRGIZ 
Doç. Dr. Cafer Tayer İŞLER 
Prof. Dr. Ramazan GÖNENCİ 

KÜÇÜK RUMİNANTLARDA CERRAHİ HASTALIKLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ (21 VAKA) 

Doç. Dr. Cafer Tayer İŞLER 
Arş. Gör. Ömer KIRGIZ 
Halil ALAKUŞ 
Arş. Gör. İbrahim ALAKUŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Ziya YURTAL 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki DEVECİ 
Prof. Dr. Muhammed Enes ALTUĞ 

BUZAĞILARDA ORTOPEDİK HASTALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ (2016-2018 YILLARI ARASI-81 OLGU) 

 
22.09.2019-PAZAR 
SAAT 15:15-17:15 

 
SALON 3, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Dr. NAJWA SHAABAN 

Mohamed Nadjib BOUKHATEM 
Noureldien H.E. DARWISH  
Thangirala SUDHA  
Hanady NADA  
Siham BAHLOULI  
Henni CHADER  
Yasmine BENALI  
Shaker A. MOUSA 

In Vitro ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY AND 
CYTOTOXIC POTENTIAL OF THYME (THYMUS VULGARIS) 
ESSENTIAL OIL AND ITS RELATED TERPENES ON TUMOR CELL 
LINES 

Abdalla Abdalrazig Abdalla HUSSEIN 
Agieb Elnazir Agieb HAMMAD 
Mohamed E. Markhi 

PRODUCTION OF HYDROGEN-RICH SYNGAS BY CO-
GASIFICATION OF HAZELNUT SHELL IN CARBONDIOXIDE 
ATMOSPHERE AND THE EFFECT OF CATALYST ON SYNTHESIS 



Hiba M. Mosa 
Mohamed abdellatif. MOHAMEDELHASSAN 

GAS COMPOSITION 

Doç. Dr. Memiş BOLACALI  
(2. Oturum başkanı) 

BILDIRCINLARDA CİNSİYET TAYİNİ 

Doç. Dr. Memiş BOLACALI HURMA (PHOENİX DACTYLİFERA L.) İÇERİĞİ 
A. GAVRILOVA 
A. YOSIFOV 

FOOD, BEVERAGE, AND DAIRY: SMART SOLUTIONS 

Dr. NAJWA SHAABAN FARM TOURS AND AGRICULTURAL TECHNOLOGY-ISRAEL'S HI-
TECH AND ORGANIC FARMS 

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan SEYDOŞOĞLU 
Dr. Uğur SEVİLMİŞ 
Doç. Dr. Tugay AYAŞAN 

UN KURDU (Tenebrio molitor) LARVASININ HAYVAN YEMİ 
OLARAK KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan SEYDOŞOĞLU YONCA’DA KÜSKÜTLE KİMYASAL MÜCADELE 

 
POSTER SUNUMLAR 

 
Talap TALAPOV 
Özge DEMİREL 
Oğuz AKVEÇ 
Olcay DEDECAN 
Selda SEVİM 
Prof. Dr. Canan CAN 

AYÇİÇEĞİ’NDE KÖMÜR ÇÜRÜKLÜĞÜNE NEDEN OLAN 
ETMEN Macrophomina phaseolina’NIN PATOJENİK SUŞLARININ 
BELİRLENMESİ İÇİN HIZLI İNCELEME METODU 

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU 
Arş. Gör. Özüm ÖZOĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin UZUNOĞLU 
Rukiye ÇOLAK ŞAŞMAZER 

GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE BİYOSENSÖRLERİN 
KULLANIMI 

Dr. Ahmet Murat ŞENIŞIK 
Öğr. Gör. Duygu Tunçman GENÇ 

SEBZE VE MEYVELERİN IŞINLANMASI İLE ÜRÜN 
KALİTESİNİN ARTTIRILMASI 

Esra YILDIZ 
Prof. Dr. Vildan UYLAŞER 

FARKLI TİP ÇAYLARDA BULUNAN KATEŞİNLERİN UPLC İLE 
BELİRLENMESİ 

Sema Nur RAMAZANOĞULLARI 
Dr. Öğr. Üyesi YEKTA GEZGİNÇ 

BAKTERİYOSİN ÜRETEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ VE 
ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ 

Öğr. Gör. Agit Ferhat ÖZEL 
Öğr. Gör. Canan BULUT KORKMAZ 
Öğr. Gör. Merve ZIVALI 

2005-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞEN 
ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM 

Öğr. Gör. Merve ZIVALI 
Öğr. Gör. Agit Ferhat ÖZEL 
Öğr. Gör. Canan BULUT KORKMAZ 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERLE FARMASÖTİKLERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 



İÇİNDEKİLER 
KONGRE KÜNYESİ I 
BİLİM KURULU II 
FOTOĞRAF GALERİSİ III 
KONGRE PROGRAMI IV 
İÇİNDEKİLER V 
 

TAM METİNLER 
 

Zeliha ÇİFTÇİ, Ebru SAKAR, Bekir Erol AK 
1-9 BAZI ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN MİKRO ÇOĞALTIMI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 
Cennet YAMAN, Hussein Abdullah Ahmed AHMED, Güray AKDOĞAN, 
Serkan URANBEY 10-26 
PATATESTE BİYOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR 
Serkan URANBEY, Cennet YAMAN, Hussein Abdullah Ahmed AHMED, 
Nilüfer KOÇAK ŞAHİN 27-31 FARKLI TEMEL BESİN ORTAMLARININ PATATESTE İN VİTRO MİKRO 
YUMRU OLUŞUMUNA ETKİLERİ 
Abdurrahman ERTAŞ, Ahmet YILMAZ, Vedat BEYYAVAŞ 

32-42 ŞANLIURFA KOŞULLARINDA BAZI SOYA [Glycine max. L.(Merill)] 
ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ 
Rukiye ÇOLAK ŞAŞMAZER, Özüm ÖZOĞLU,  
Mihriban KORUKLUOĞLU 43-52 KAYISI VE KİNOA KARIŞIM SOSLU PUDİNG ÜRETİMİNİN VE BAZI 
KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Büşra PALABIÇAK, Mutlu Buket AKIN, Musa Serdar AKIN 

53-61 PROBİYOTİK YOĞURTTA BEZELYE UNUNUN LACTOBACİLLUS CASEİ 
İÇİN PREBİYOTİK OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ 
ARAŞTIRILMASI 
Kübra AKTAŞ, Edibe Rabia ÖZKAN, Hacer LEVENT 

62-68 PHYSICAL, CHEMICAL AND SENSORIAL PROPERTIES OF MUFFIN 
CAKES WITH DIFFERENT BERRIES 
Zana KARABOĞA & Ali YILDIRIM 

69-85 MISIR VE NOHUT UNUNUN MARDİN PEKSİMETİNİN KALİTESİNE 
ETKİLERİ 
Gülbahar AKYAR, Bülent BAŞYİĞİT, Eyüp KARAOĞUL,  
Ahmet Ferit ATASOY 86-92 İSOT BAHARATI ÜRETİMİNDE KULLANILAN TAZE BİBERLERİN 
FİZİKOKİMYASAL VE RENK ÖZELLİKLERİ 
M. Serdar AKIN, Feride DAŞNİK-ŞEKER, Mutlu Buket AKIN 93-104 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 
M. Serdar AKIN, Feride DAŞNİK-ŞEKER, Mutlu Buket AKIN 

105-112 MERCİMEK UNU İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN DUYUSAL 
VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Gizem YÜCEGÖNÜL & M. Serdar AKIN 113-122 SPİRULİNA PLATENSİS FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE SÜT 



ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI 
Mutlu Buket AKIN & Firdevs AVKAN 

123-131 VEGAN/VEGETARYEN BESLENMESİNDE PROTEİN KAYNAĞI OLARAK 
BEZELYENİN YERİ VE ÖNEMİ 
Mutlu Buket AKIN & Firdevs AVKAN 

132-141 BEZELYE UNU İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN 
FİZİKOKİMYASAL VE TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Nilgün PAKSOY & Arif ALTINTAŞ 

142-147 SOME BIOCHEMICAL SIGNS OF BONE METABOLISM IN CATS WITH 
CHRONIC RENAL FAILURE 
Volkan KOŞAL & Nebi ÇETİN 148-151 DOUBLE CERVIX 
Adile TATLIYER, Serdar YAĞCI, Sinan BAŞ 

152-157 ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLAN ÇOK DEĞİŞKENLİ 
UYARLANABİLİR REGRESYON (MARS) İLE ŞAVAK AKKARAMAN 
KUZULARININ CANLI AĞIRLIK TAHMİNİ 
Adile TATLIYER, Serdar YAĞCI, Sinan BAŞ 

158-165 YERLİ ŞAVAK AKKARAMAN IRKI KUZULARINDA AĞAÇ YAPISINA 
DAYALI VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI İLE CANLI AĞIRLIK 
TAHMİNİ 
Rıfat ABALI & Faruk TOKLU 

166-177 ÇUKUROVA KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN DANELİK MISIRDA 
FARKLI EKİM SİSTEMLERİNİN DANE VERİMİ İLE BAZI 
AGROMORFOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN SAPTANMASI 
Rıfat ABALI, İlayda Zergül BAYRAM, Hakan ÖZKAN, Faruk TOKLU 

178-182 CİN MISIRINDA DANEDE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLER İLE PATLAMA 
HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ 
Ercan YILDIZ & Ahmet SÜMBÜL 

183-191 CEVİZ (Juglans spp.) TÜRLERİNDE YAPILAN MOLEKÜLER MARKÖR 
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
Ercan YILDIZ & Ahmet SÜMBÜL 

192-198 CEVİZ TÜRÜNDE MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER TANIMLAMA 
ÜZERİNE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
Faruk TOKLU, Hakan ÖZKAN, Rıfat ABALI 

199-203 ÇUKUROVA KOŞULLARINDA FARKLI CİN MISIRI ÇEŞİT VE 
POPÜLASYONLARININ BAZI AGROMORFOLOJİK KARAKTERLER İLE 
KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN İCELENMESİ 
Faruk TOKLU, Hakan ÖZKAN, Rıfat ABALI, Başak ZEYBEKOĞLU 

204-210 ÇUKUROVA BÖLGESİ BİRİNCİ ÜRÜN KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN 
BAZI YEREL MISIR GENOTİPLERİNİN (Zea mays L.) DANE VERİMİ VE 
BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Alev Yüksel AYDAR, Buğra KARANFİL, Çağrı ÇAMLIBEL 

211-221 CİPS AMBALAJLARI ÜZERİNDEKİ İFADELERİN EGE BÖLGESİNDEKİ 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA TERCİHLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Alev Yüksel AYDAR, İsmail Tolga DENGİZ, Ayça AKGÜN 222-237 GLUTENSİZ DİYETTE KULLANILAN ALTERNATİF HAM MADDELER 
İnci TÜRK TOĞRUL & Hasan TOĞRUL 238-244 İNFRARED KURUTUCUDA YEŞİL KABAĞIN KURUMA DAVRANIŞINA 



SICAKLIK VE KALINLIĞIN ETKİSİ 
İnci TÜRK TOĞRUL & Hasan TOĞRUL 

245-253 KİVİNİN KURUMA DAVRANIŞINA KALINLIK, SICAKLIK VE ÖN İŞLEM 
UYGULAMASININ ETKİSİ 
Celal BAL, Mustafa SEVİNDİK, Hayri BABA, Hasan AKGÜL 

254-257 ODUN TAHRİPÇİSİ FUSCOPORIA TORULOSA’NIN FARMAKOLOJİK 
POTANSİYELİ 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen “Gulleki”, “Nizip Halhallı”, 
“Gemlik”, “Hursuki” ve “Arbequina” zeytin çeşitlerinin in vitro mikro çoğaltımı 
amaçlanmıştır. Bu çeşitlerden “Gulleki” ve “Nizip Halhallı” için uygun in vitro mikro çoğaltım 
protokolü oluşturulmuştur. Boğum ve sürgün ucu eksplantları 1 mg/l zeatin içeren OM (olive 
medium) besin ortamında kültüre alınmışlardır. 1 mg/l zeatin içeren OM besin ortamında 
kültüre alınan “Gulleki” ve “Nizip Halhallı” çeşitlerine ait sürgün ucu eksplantlarında yüksek 
oranda sürgün oluşumu ve kardeşlenme sağlanmıştır. “Arbequina”, “Hursuki” ve “Gemlik” 
çeşitlerinde çok düşük düzeyde sürgün oluşumu ve kardeşlenme olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
çeşitlerden “Hursuki” çeşidinde yüksek düzeyde kontaminasyon oluşmuştur. Mikro sürgünleri 
köklendirmek amacıyla 4 mg/l IBA (indol butirik asit) içeren OM besin ortamında kültüre 
alınmışlardır. En iyi köklenme %89.74 ile “Gulleki” ve % 89.06 ile “Nizip Halhallı” çeşidinde 
olurken diğer çeşitlerde köklenme gerçekleşmemiştir. Köklü bitkiciklerin yanlızca %50’si dış 
koşullara alıştırılabilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zeytin, Nizip Halhallı, OM, Zeatin, IBA 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the in vitro micropropagation of “Gulleki”, “Nizip Halhallı“, ”Gemlik“, ”Hursuki 
and” Arbequina “olive cultivars which are grown in Southeastern Anatolia was aimed. A 
suitable in vitro micro replication protocol has been developed for these species 'Gulleki' and 
'Nizip Halhallı'. Internodiums and shoot tip explants were cultured in OM (olive medium) 
nutrient medium containing 1 mg / l zeatin. A high rate of shoot formation and fraternity were 
obtained in the shoot tip explants of the “Gulleki”  and “Nizip Halhallı” Anklet “cultivars 
cultivated in the OM nutrient medium containing 1 mg / l zeatin. Very low level shoot formation 
and sibling were observed in the “Arbequina” “Hursuki and “Gemlik” cultivars. A high level 
of contamination was observed in these varieties ”Hursuki“. They were cultured in an OM 
nutrient medium containing 4 mg / l IBA (indole butyric acid) to render micro shoots rooted. 
The best rooting was “Gulleki” with % 89.74 and “Nizip Halhallı“ with %89.06 and no rooting 
in other varieties. Only 50% of rooted plantlets could be acclimatized to external conditions. 
 
Keywords: Olive,  Nizip halhalı, Zeatin, Olive Medium, IBA   
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1. GİRİŞ 
 
Zeytin Oleaceae familyasının Olea cinsine dahil bir meyve türüdür (Flahault, 1986; Moretteni, 
1972). Olea cinsi çok sayıda tür ve alt türleri içermekte olup, bunların çoğu çalı formundadır. 
Ekonomik değeri en yüksek olan tür Olea europaea’dır (Baldoni et al., 2006). Zeytinin kültüre 
alınışı 5500 yıl önce “Oleaster” olarak adlandırılan yabani Akdeniz zeytininin, Avrupa’nın 
güneyi  ve Afrika’nın kuzeyinde görülen insan göçlerini takip ederek başladığı tahmin 
edilmektedir (Besnard ve ark., 2001). Zeytin, M.Ö. 3000 yıllarında Akdeniz’in doğu 
kıyılarında kültüre alınmaya başlamış ve Akdeniz bölgesinde kültüre alınan ilk meyve 
türlerindendir (Zohary ve Spiegel-Roy, 1975; Ak ve Parlakcı, 2007). Zeytin, dünyanın belirli 
bölgelerinde ekolojik açıdan kendine uygun yaşam alanları bulmuştur. Genel olarak Kuzey ve 
Güney yarım kürenin 30°-45° enlemleri arasındaki bölge zeytinin üretim kuşağı olarak 
nitelendirilmektedir (Rallo ve ark., 1997). 

  
Zeytinde klasik ıslah çalışmaları, zeytin ağacının uzun süren olgunlaşma evresi, zor meyve 
tutumu, heterozigotluk oranlarının fazla oluşu ve düzensiz tohum çimlenme oranları nedeniyle 
önemli ölçüde başarılı olamamıştır. Ayrıca zeytinde olgunlaşma evresinin uzun oluşu ve 
segregasyon yoluyla özellik kayıpları yaşanması nedeniyle tohumdan fidan eldesi tercih edilen 
bir üretim şekli değildir(Acebedo ve ark., 1997). Yaygın olarak kullanılan çelikleme yoluyla 
üretimde ise genellikle tek bir bireyin klonları oluşturularak genetik çeşitlilik azalmaktadır. 
Bunun sonucunda genetik yapıları tamamıyla aynı olan bireyler çeşitli hastalıklar karşısında 
korunaksız hale getirmektedir. Bu nedenle etkili mikro çoğaltım tekniklerinin geliştirilmesi, 
somaklonal değişikliklerin seçilimine de olanak sağladığından zeytin çeşitlerinin sağlıklı bir 
biçimde çoğaltılması için önem taşımaktadır(Qrunfleh ve ark., 1994). Köklenmesi çok zor olan 
zeytinin ürün verimliliğinin arttırılması amacıyla, geleneksel yöntemlerin, kısa zamanda ve 
kolay bir şekilde ticari olarak yüksek miktarlarda bitkinin çoğaltılmasını sağlayan mikro 
çoğaltım yöntemi gibi biyoteknolojik yaklaşımlarla desteklenmesi gerekmektedir.  
 
Şimdiye kadar pek çok meyve türü doku kültürü yöntemleri kullanılarak in vitro çoğaltılmış ve 
aynı zamanda bazı zeytin çeşitlerinin mikro çoğaltım yöntemi ile başarılı bir şekilde 
çoğaltılması sağlanmıştır(Rugini ve Fedeli, 1990). Bu çalışmanın amacı, ülkemiz genelinde ve 
özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen Gulleki, Hursuki, Nizip Halhallı, Gemlik 
ve Arbequina zeytin çeşitlerinin sürgün uçları ve boğum araları kullanılarak çoğalma 
(OM/zeatin) ve köklenme (OM/IBA) durumları çeşit bazında araştırılıp, birbirinden farklı bu 
çeşitlerin aynı ortam şartları altında gösterdikleri etkiler incelenerek bu çeşitlere özgü protokol 
oluşturulması amaçlanmıştır.  

 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
2.1. MATERYAL 

 
Başlangıç materyali olarak, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü 
serasında yetiştirilen Nizip Halhallı, Arbequina, Gemlik, Gulleki ve Hursuki çeşitlerine ait 
fidanların yeşil sürgünlerindeki sürgün uçları ve boğumlar kullanılmıştır. 

 
2.2. YÖNTEM  

 
2.2.1. BİTKİ MATERYALİNİN (EKSPLANT) YÜZEYSEL STERİLİZASYONU 
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Yeşil sürgünlerin, yaprakları çıkarıldıktan sonra genç sürgün uçları ve boğum araları 
parçacıklar şeklinde kesilmiştir. Laboratuvarda saf su altında 30 dakika (dk.) tutulan 
eksplantlara streril kabinde cıva klorür eklenip 15 dakika (dk.) bekletilmiştir. Cıva klorür 
içindeki eksplantlar alındıktan sonra steril distile saf su ile 3-5 kez durulanmıştır. %70’lik etil 
alkolde 3 dakika (dk.) bekleyen örneklere bitkisel materyalin yüzeysel sterilizasyonu için en 
uygun sodyum hipoklorit (NaOCl) konsantrasyonu olan %10’luk ticari çamaşır suyu ve bir-iki 
damla Tween 20 içeren karışımda 10 dakika yüzey temizliğine tabii tutulduktan sonra 5’er dk. 
3-5 kez steril distile su ile yıkanarak yüzey sterilizasyonu tamamlanmıştır. Daha sonra 
sterilizasyonu tamamlanmış eksplantlar başlangıç kültür ortamı içeren küçük cam kavanozlara 
transfer edilmiştir. 

 
2.2.2. BESİN ORTAMI, ALETve EKİPMANLARIN STERİLİZASYONU 

 
Çalışmada kullanılan test tüpler, petriler, pensler, bistüriler ve fayanslar alüminyum folyoya 
sarılarak 121°C’de, 1 atm. basınç altında, 20 dk. süre ile otoklavda sterilize edilmiştir. Çalışma 
süresince kullanılan pens ve bistüriler %96’lık etil alkole batırıldıktan sonra mavi aleve 
tutularak sık sık sterilize edilmiştir. Çalışmaya başlamadan en az 15 dk. önce steril kabin 
çalıştırıldıktan sonra içi %70’lik etil alkol ile temizlenmiş buna ek olarak 15 dk. süre ile UV 
lambası açık tutulmak suretiyle kabinin sterilizasyonu tamamlandıktan sonra kabinde çalışmaya 
başlanılmıştır. Hazırlanan besin ortamları 121°C’de, 1 atm. basınç altında, 15 dk. süre ile 
otoklavda sterilize edilmiştir. 

 
2.2.3. KÜLTÜR ŞARTLARI 

 
Bu çalışmada kullanılan iklim kabininin ışık yoğunluğu 2500-3000 lüks’e ayarlanmış olup, 16 
saat (16 saat aydınlık/8 saat karanlık) fotoperiyot uygulanacak şekilde programlanmıştır. Ortam 
sıcaklığı 24±1°C’de tutulmuştur. İklim odası 2500-10000 lüks ışık şiddetine sahip olup, zaman 
ayarlayıcı ile 16 saat fotoperiyot uygulaması gerçekleştirilmiştir. İklim odasının sıcaklığı klima 
ile, nemi nemlendirici ile sağlanmıştır. 
 
2.2.4. BOĞUM ve SÜRGÜN UCU EKSPLANTLARININ KÜLTÜRE ALINMASI 
   
Başlangıç kültür ortamı olarak kullanılan, 0.1 mg/l GA3, 0.5 mg/l IBA, 30 g/l sukroz, 1 mg/l 
zeatin, 1mg/l ppm,1 g/l AC(+), 4 g/l OM (olive medium) ve 7.5 g/l agar içeren, pH’sı 5.7’ya  
NaOH veya HCl ile ayarlanmış OM kültür ortamı ve 0.1 mg/l GA3,0.5 mg/l IBA, 30 g/l sukroz, 
1 mg/l zeatin, 1 mg/l ppm, 4 g/l MS ve 7.5 g/l agar içeren, pH’sı 5.7’ya NaOH veya HCl ile 
ayarlanmış MS kültür ortamları hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan kültür ortamı 121°C de 
1 atm. basınçta 15 dk. Sterilize edilmiştir. Yüzeysel sterilizasyonu tamamlanan Gulleki, 
Arbequina, Nizip Halhallı, Gemlik ve Hursuki çeşitlerine ait sterilize edilmiş boğum 
eksplantları ve sürgün ucu eksplantları homojen bir şekilde başlangıç kültür ortamında 
rejenerasyon denemelerinde kullanılabilecek şekil ve sayıda yaprak ve sürgün elde edilinceye 
kadar 4’er haftalık aralıklarla 3 alt kültüre alınmıştır. 
 
2.2.5. MİKRO SÜRGÜNLERİN KÖKLENDİRİLMESİ  
 
İn vitro’da elde edilen 0.5-3.0 cm boyundaki sürgünler küçük cam kavanozlar içerisine transfer 
edilerek kavanoz kapakları parafilm ile sarılmıştır. Sürgün köklendirme besin ortamı 4 g/l IBA 
(indole-3-bütirik asit), 30 g/l sukroz, 7.5 g/l agar, ve 4 g\l OM (olive medium) oluşmuştur. 
Köklendirme besin ortamının pH’ı, sterilizasyondan önce 5.7’ye  HCl veya NaOH ile 
ayarlanmıştır.  
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2.2.6. DIŞ KOŞULLARA ALIŞTIRMA(AKLİMATİZASYON)  
 
İn vitro koşullarında köklendirme ortamında kültüre alınan mikro sürgünlerin kökleri yıkanarak 
agardan temizlendikten sonra 3:1 oranında torf, perlit içeren plastik kaplara şaşırtılmıştır. Nemli 
bir dış ortam sağlamak amacıyla bitkiciklerin üzeri saydam poşetlerle kapatılmıştır. Dış 
koşullara alıştırma işleminin başlangıcından 1 hafta sonra kaplar her gün artan sürelerle (5-10 
dk.) açılarak, bitkicikler dış koşullara alıştırılmaya çalışılmıştır. 1 hafta sonunda dış koşullara 
alışan bitkiciklerin canlılık oranları tespit edilerek, 3:1 oranında torf, perlit karışımından oluşan 
10x10 cm ebadındaki viyollere aktarılmıştır. Alıştırma süresince bitkiciklere haftada bir kez 
sulama suyu verilmiştir. 

 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 
3.1. BİTKİ MATERYALİNİN YÜZEYSEL STERİLİZASYONU 
 
İn vitro çalışmalarda bitki materyallerinin etkili bir şekilde sterilizasyonu başarıyı etkileyen 
faktörlerin başında gelir. Bu nedenle, çalışmada ilk ve en önemli aşama kullanılacak olan 
bitkisel materyalin yüzeysel sterilizasyonu için en uygun sterilizasyon metodunun 
belirlenmesidir. Sterilizasyon yöntemleri kullanılan bitkilerin yetiştiği ortamın özelliklerine ve 
eksplantın alındığı organa göre farklılık göstermektedir (Ak ve Ozden, 2007). Eksplantların 
yüzeysel sterilizasyonunda en yaygın kullanılan dezenfektanlar; etanol, kalsiyum, sodyum 
hipoklorit, gümüş nitrat, hidrojen peroksit ve civa klorürdür (Babaoğlu ve ark., 2002). Bitkisel 
materyalin yüzeysel sterilizasyonu için en uygun sterilizasyon yöntemi önceki çalışmalar göz 
önünde bulundurularak belirlenmiştir.  Eksplantın türü (boğum, boğum arası, tohum, sürgün 
ucu vb.) sterilizasyon yöntemini doğrudan etkilemektedir. Bundan dolayı, yapılan birçok 
araştırmada çok farklı uygulamalar yapılmıştır. Genel olarak in vitro çalışmalarının 
başlangıcındaki eksplantların sterilizasyonu, eksplantların yüzey direncini kırmak için 
kullanılan bir iki damla Tween-20 içeren %0.5-15’lik NaOCl, CaOCl veya HgCl solüsyonunda 
6-20 dk. süre ile çalkalandıktan sonra 5’er dk. 3 kez steril saf su ile çalkalanarak tamamlanmıştır 
(Ainsley ve ark., 2001a; Channuntapipat ve ark., 2003). Buna karşılık sterilizasyonu birkaç 
aşamada gerçekleştiren araştırıcılar vardır. Bazı araştırıcılar (Gürel ve Gülşen, 1998; Ainsley 
ve ark., 2000; Ainsley ve ark., 2001b; Pruski ve ark., 2005) eksplant yüzeysel sterilizasyonuna 
geçmeden önce eksplant kaynaklarını musluk suyunun altında farklı sürelerde (5 dk.-2 saat) 
tutarak kaba temizliğini yapmıştır. 

 
Dört haftalık bir gelişme periyodunun sonunda, yüzeysel sterilizasyonu yapılan eksplantlar 
kültür ortamında normal gelişimlerine devam ederken, yüzeysel sterilizasyonu cıva klorür 
yapılarak kültüre alınan Nizip Halhallı ve Hursuki çeşidine ait eksplantların kültür ortamlarında 
pembe bakteriler gözlemlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan eksplantların yüzeysel 
sterilizasyonu için Nizip Halhallı ve hursuki çeşitlerinde cıva klorür kullanılması durumunda 
başlatılan kültürlerde kontaminasyon meydana gelmiş ve bitkiler canlılıklarını kaybetmişlerdir. 
Gulleki, Arbequina ve Gemlik çeşitlerinde cıva klorür ile başlatılan kültürlerde herhangi bir 
kontaminasyon meydana gelmemiş olup, in vitro sürgünlerde herhangi bir morfolojik değişim 
görülmeden, gelişimlerine devam etmişlerdir. Bu çalışmada, kullanılan bitki çeşitleri ve 
eksplant türleri farklılık gösterdiği için her bir çeşit için farklı sterilizasyon yöntemleri 
uygulanmıştır. 
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3.2. EKSPLANTLARDAN SÜRGÜN GELİŞİMİ VE KARDEŞLENME  
 

MS kültür ortamına alınan Gulleki ve Nizip Halhallı çeşitlerine ait boğum ve sürgün ucu 
eksplantları 4 haftalık periyot sonunda gözlemlenmiştir ve bu çeşitlere ait eksplantlarda sürgün 
gelişimi olmamıştır. Ayrıca MS kültür ortamına transfer edilen boğum ve sürgün ucu 
eksplantları canlılığını yitirmiş ve kardeşlenme sağlanamamıştır. MS kültür ortamı bu 
aşamadan sonra kullanılmamıştır. yapılan ön çalışmalar hursuki ve Arbequina çeşidi için 0.1 
mg/l GA3,0.5 mg/l IBA 30 g/l sukroz, 1 mg/l zeatin, 1mg/l ppm, 1 g/l AC(+), 4 g/l OM (olive 
medium) ve 7.5 g/l agar içeren, pH’sı 5.7’ya NaOH veya HCl ile ayarlanmış OM kültür ortamı 
kullanılmış Nizip Halhallı ve Gulleki çeşidinden farklı olarak bu iki çeşit için AC(+) başlangıç 
kültür ortamına ilave edilmiştir. Bunun sebebi ise bu çeşitlerin diğerlerinden daha çok fenolik 
bileşik salgılamasıdır. Doku kültürü çalışmalarında aktif karbon kullanımı fenolik bileşiklerin 
salınımını engellemektedir. Hursuki çeşidinde aktif karbon kullanılmadan önce yapılan kültür 
ortamında çok sayıda pembe bakteriler gözlemlenmiş ve bitkilerde kardeşlenme 
sağlanamamıştır. Aynı şekilde yapılan ön denemeler Gemlik çeşidinin başlangıç kültür 
ortamına eklenen aktif karbonun sürgün gelişimi sağlamadığı ve kardeşlenmenin yeterli 
düzeyde olmadığını göstermiştir. Gemlik çeşidi ise aktif karbon kullanılmadan yapılan 
başlangıç kültür ortamına alınmıştır ve devam eden alt kültürlerde de aynı şekilde aktif karbon 
kullanılmamıştır. 

 
Yapılan alt kültürler sonunda en iyi kardeşlenmeyi ve sürgün gelişimini gösteren çeşit %82.6 
ile Nizip Halhallı olmuştur. Aynı şekilde Gulleki çeşidi %56.7 oranında kardeşlenme ve sürgün 
gelişimi sağlanmıştır. Arbequina, hursuki ve Gemlik çeşitlerinde istenen düzeyde kardeşlenme 
ve sürgün gelişimi sağlanamamıştır. 

 
3.3. MİKRO SÜRGÜNLERİN KÖKLENDİRİLMESİ 

 
Araştırmanın bu aşamasında in vitro sürgünlerin köklendirilmesinde IBA’nın tek düzeyi 
kullanılmış olup çeşitler arasındaki köklenme oranlarına % olarak bakılmıştır. Çeşitlerin bu 
ortamda köklenme durumları araştırılmıştır. Kök ortamı 4 mg/l IBA (indole-3-bütirik asit), 30 
g/l sukroz, 7.5 g/l agar, 0.1 ml GA3 ve 4 g/l OM (olive medium) oluşmuştur. Köklendirme 
besin ortamının pH’ı, sterilizasyondan önce 5.7’ye  HCl veya  NaOH ile ayarlanmıştır. 

 
Bu çeşitler arasında en iyi köklenmeyi gösteren Gulleki çeşidi olup % 89.74 oranında köklenme 
sağlanmıştır. Aynı şekilde Nizip Halhallı çeşidinde ise % 89.06 oranında köklenme 
sağlanmıştır. Bu çeşitlere ait köklenmeler şekil 3.1 ve şekil 3.2 de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.1. Gulleki çeşidine ait köklenme 
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Şekil 3.2. Gulleki çeşidinde oluşan kökler 
 

Hursuki, Gemlik ve Arbequina bitkilerinde yeteri kadar kardeşlenme sağlanamamış fakat elde 
edilen mikro sürgünler kök ortamına transfer edilmiştir. Bu çeşitlerde köklenme oluşmamıştır. 

 
3.4. KÖKLÜ BİTKİCİKLERİN DIŞ KOŞULLARA ALIŞTIRILMASI 

 
İn vitro koşullarında köklendirme ortamında kültüre alınan mikro sürgünlerin kökleri yıkanarak 
agardan temizlendikten sonra 3:1 oranında torf, perlit içeren plastik kaplara şaşırtılmıştır. Nemli 
bir dış ortam sağlamak amacıyla saydam poşetlerle kapatılmıştır. Dış koşullara alıştırma 
işleminin başlangıcından 1 hafta sonra kaplar her gün artan sürelerle (5-10 dk.) açılarak, 
bitkicikler dış koşullara alıştırılmaya çalışılmıştır. 1 hafta sonunda dış koşullara alışan 
bitkiciklerin canlılık oranları tespit edilerek, 3:1 oranında torf, perlit karışımından viyollere 
aktarılmıştır.  

 
4. hafta sonunda viyollere aktarılan bitkiciklerin % 50’si canlılığını yitirmiştir. Geriye kalan 
bitkilerde ise kararmalar başlamıştır. Torf-perlit ortamına aktarılan bitkiciklerin canlılık 
oranının düşük olmasının sebeplerinden birisi, köklerin dikim sırasında zararlanmış 
olabileceğindendir. Bundan dolayıdır ki dikim sırasında köklerin zararlanmasını önlemek için 
bitkiciklerin kökleri ortalama olarak 15 mm’yi geçmeden alıştırma ortamına aktarılmalıdır. İn 
vitro çalışmalarda elde edilen köklü bitkiciklerin dış koşullara alıştırılması aşamasında en 
önemli nokta su kaybını önlemek ve besin maddesini sağlamaktır. Torf Perlit ortamına aktarılan 
bitkiciklerin canlılık oranlarındaki düşüklüğün başlıca sebebi olarak besin maddesi 
yetersizliğinin olduğu varsayılmaktadır. İn vitro bitkicikler dış koşullara alıştırılırken nem oranı 
yüksek olan iklim odalarında tutulup aşamalı olarak nem oranının azaltılması da gerekmektedir 
(Muna ve ark; 1999). 
 
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
Bu çalışmada, ülkemiz genelinde ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen 
Gulleki, Hursuki, Nizip Halhallı, Gemlik ve Arbequina zeytin çeşitlerinin sürgün uçları ve 
boğum araları kullanılarak çoğalma (OM/zeatin) ve köklenme (OM/IBA) durumları çeşit 
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bazında araştırılmıştır. Birbirinden farklı bu çeşitlerin aynı ortam şartları altında gösterdikleri 
etkiler araştırılmış ve bu çeşitlere özgü protokol oluşturulması amaçlanmıştır. 

 
Yapılan istatistik analizi sonuçlarına göre çoğalma etkisi bakımından Gulleki (63.33±5.37a) ve 
Nizip halhalı (47.66±5.37a) bitkileri arasında fark olmayıp en yüksek çoğalma oluştuğu ve  
hursuki, Gemlik ve Arbequina bitkileri de aynı grupta olup en düşük çoğalmayı verdikleri 
görülmektedir. 

 
 Köklenme ortamı için 4 g/l IBA içeren OM kullanılmıştır. En iyi köklenme Gulleki çeşidinde 
% 89.74 ile köklenme olmuştur. Gulleki bitkisinden sonra Nizip Halhallı çeşidinde % 89.06 
oranında köklenme sağlanmıştır. Hursuki çeşidinde çoğalma yeterli düzeyde olmadığı için kök 
ortamına alınan mikro bitkiciklerin sayısı da çok az olmuştur. Kök ortamına alınan sürgünlerde 
kök oluşmamıştır. Gemlik ve Arbequina çeşitlerinde de aynı şekilde çok az bitki kök ortamına 
transfer edilmiş olup Gemlik ve Arbequina çeşidinde köklenme oluşmamıştır. Köklü bitkicikler 
3:1 oranında torf-perlit içeren ortama transfer edilerek dış koşullara alıştırıldığında bitkiciklerin 
canlılık oranları %50 olmuştur. Bitki doku kültürü çalışmalarında başarı elde edebilmek için, 
eksplant seçimi, uygulanan sterilizasyon yöntemi ve besin ortamlarının seçimi çok önemlidir. 
Yapılan çalışmalar sonucunda, her tür ve çeşidin doku kültürü tekniklerine göre çoğaltımının 
farklı olduğu gözlemlenmiştir. Eksplantın yaşı, donör bitkinin fizyolojik durumu, eksplant 
kaynağı gibi faktörler mikro çoğaltımı etkilemektedir. Besin ortamının türü, bileşenleri, 
optimum kültür şartları her bir genotip için farklılık göstermektedir.  

 
Günümüze kadar zeytine ait çeşitlerde birçok araştırma yapılmasına rağmen, bu çalışmada 
kullanılan çeşitlerin mikro çoğaltım denemeleri ve bu konuya yönelik araştırmalar sınırlı 
sayıdadır. Bu nedenle çalışmada karşılaşılan en büyük zorluk bu çeşitlere ait daha önce 
belirlenmiş bir mikro çoğaltım protokolü olmayışından dolayı, araştırmada önceki çalışmalar 
baz alınarak en uygun protokol oluşturulmaya çalışılmış ve çeşitler aynı uygulamaya tabi 
tutulmuştur. Doku kültürü çalışmalarında her çeşidin aynı ortama aynı tepkiyi göstermediği 
sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla bu çeşitlerin bitki rejenerasyonu çalışmasının 
tamamlanabilmesi için çeşit bazında farklı ortamlar, ışık yoğunlukları, yaprak eksplantlarının 
alt veya üst yüzlerinin besin ortamına temas etmesi vb. faktörler denenebilir. Zeytin türüne ait 
doku kültürü çalışmalarında karşılaşılan en önemli problem olan apikal dominans, farklı 
konsantrasyonlarda ve kombinasyonlarda bitki büyüme düzenleyicilerinin kullanımı, besi 
ortamı makro ve mikro elementlerinin optimizasyonu ve biyoreaktör sistemlerinin denenmesi 
gibi yöntemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmada kullanılan bazı çeşitlere 
(Arbequina, Hursuki) ait yapılan bazı araştırmalarda mikro çoğaltım elde edebilmek için 
yüksek konsantrasyonlarda zeatin kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan zeatin 
konsantrasyonu yayınlanmış bilimsel araştırmalarda kullanılan konsantrasyonlara göre düşük 
kaldığı için sürgün rejenerasyonu elde edilememiş olabilir.  

  
Diğer yandan bu çalışmada Gulleki, Nizip Halhallı çeşidi için in vitro koşullarda sürgün 
ucundan sürgün rejenerasyonu ve köklenme için etkin bir protokol oluşturulmuştur. Bu çeşitler 
üzerinde biyoteknolojik çalışmaların yürütülmesi için gerekli olan ilk aşama sonuçlandırılarak 
bu çeşitlerle ilgili olarak gelecekte yapılacak in vitro ve biyoteknolojik araştırmalar için 
yararlanılabilecek bir çalışma olabilecektir. 
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ÖZET 
 
Dünyada, özellikle az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde nüfusun hızla artması dengesiz 
beslenme ve açlık problemlerini de beraberinde getirmiştir. Artan nüfusun besin ihtiyacını 
karşılayabilmek için tarım alanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Patates, 
tarım alanlarını en rasyonel bir şekilde değerlendiren ve besleme değeri yüksek bitkilerin 
başında gelmektedir. Günümüzde patates üretimi yaygın olarak, tohumluk yumru kullanımı ile 
yapılmaktadır. Yüksek kaliteli ve doğru tohumluk kullanımı, verimlilik üzerine diğer tarla 
bitkilerine göre patateste çok daha fazla etkili olmaktadır. Geniş alanlara ekimi yapılan, 
ihracatta önemli bir yere sahip olan patates üretiminde viral, bakteriyel, fungal,  afid, nematod 
gibi birçok hastalık ve zararlılar önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Günümüzde kaliteli 
tohumluk üretimi, hastalıklarla mücadele ve ürün kalitesini arttırmak amacıyla birçok 
biyoteknolojik uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada sağlıklı tohumluk ve bitki gelişimi 
elde edebilmek için virüsten ari tohumluk üretimi, patojen ve herbisitlere karşı dirençlilik, ürün 
kalitesini arttırmak amacıyla yapılan biyoteknolojik uygulamalar incelenmiştir. Ayrıca patates 
bitkisi üzerinde popüler uygulama alanlarından olan moleküler uygulamalar hızla devam 
etmektedir. RAPD, ISSR, AFLP ve SSR yöntemleri ile DNA dizilimleri belirlenmiştir. 
Patatesin genom dizilemesinin belirlenmesi ile yaklaşık 39.000 protein kodlayan genin ile 
patates genomunun aydınlatılması ve önemli özellikler ile ilişkili bölgelerdeki aday genlerin 
hızlı bir şekilde belirleme fırsatları yaratmıştır. Virüs tayini ELİZA testinin yanında moleküler 
uygulamalarla yapıldığı ve mikroarray yönteminin RT-PCR’a göre, RT-PCR’ında ELİZA 
testine göre daha hassas olduğunu vurgulamışlardır. Patatesteki başlıca zararlılara ve 
patojenlere karşı dayanıklılık sağlanması, yabani patates türlerinin genom dizilenmesi, çeşit 
ıslahına uygun dayanıklılık kaynaklarının belirlemesi son derece önemlidir. Sonuç olarak, 
patates bitkisinde biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması sonucu elde edilen 
niteliksel ve nicelsel özelliklerin patates bitkisi yetiştiriciliğine sunmuş olduğu yeni imkanlar 
ve fırsatlar tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Patates, Meristem Kültür, Mikro Yumru, Gen Aktarımı 
 
ABSTRACT 
 
Rapid increase of population in the world, especially in underdeveloped countries is causes 
malnutrition and starvation problems. Agricultural areas need to optimise so as to satisfy 
nutritional needs of increasing population. Potato that agricultural areas are evaluate the most 
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rational way is the main of high nutrition value plants. Potato cultivation are generally grown 
from tubers. Use of high quality and correct tuber for potato are much more effective on 
productivity than other field crops. Potato is planted in large areas and had an important place 
in exports but many diseases and pests such as viral, bacterial, fungal, aphid, nematode cause 
important product losses in production. Today, It has been made many biotechnological 
applications to produce quality tuber, to fight diseases and to increase product quality. In this 
study, biotechnological applications on virus free tuber production, resistance to herbicides and 
pathogens, increase of product quality and molecular studies were investigated in order to 
obtain healthy tuber and healthy plant growth. Also, molecular applications which are popular 
applications on potato plants are continuing rapidly. DNA sequencing of potato was determined 
by RAPD, ISSR, AFLP and SSR methods. The identification of the genome sequencing of the 
potato has created opportunities for elucidation of the potato genome with approximately 
39,000 protein-encoding genes and rapid identification of candidate genes in regions associated 
with key traits. In addition to the ELISA test, the determination of Potato virus has carried out 
by molecular applications. It is extremely important to provide resistance to the major pests and 
pathogens in potatoes, genome sequencing of wild potato species, and to identify sources of 
resistance to breeding. As a result, qualitative and quantitative characteristics obtained by the 
development and application of biotechnological methods in potato  were discussed new 
possibilities and opportunities offered for potato cultivation. 
 
Keywords: Potato, Meristem Culture, Micro Tuber, Gene Transfer 
 
1. GİRİŞ 
 
Patates, tarım alanlarını en rasyonel bir şekilde değerlendiren ve besleme değeri yüksek 
bitkilerin başında gelmektedir. Bu nedenle patates bitkisi ucuzluğu, sindirimin kolaylığı, 
kullanım alanının geniş olması ve her çeşit iklimde yetişmesi nedeniyle, hemen hemen bütün 
dünya ülkeleri tarafından üretilmekte ve tüketilmektedir. Patates, dünyada insan tüketiminde 
kullanılan buğday, pirinç ve mısırdan sonra dördüncü çok önemli besin bitkisidir (Levy ve 
ark.,  2013). Son yıllardaki (2016) verilere bakıldığında dünyada yaklaşık 19 milyon ha ekim 
alanında, 1.957 ton/da verim ile 376 milyon ton üretime sahip olduğu görülmektedir. 
Türkiye’de ise 144 bin ha üretim alanında, 3.282 ton/da verim ile yaklaşık 4.7 bin ton üretime 
sahiptir (FAOSTAT 2018). Patates bitkisi protein/ha miktarı yönünden soya fasulyesinden 
sonra önemli ikinci bitkidir. Patates bitkisinde çok besleyici dengeli bitki proteini olan patatin 
bulunmaktadır (Barrell ve ark.,  2013). Ayrıca patates yumrularında protein, nişasta, vitamin ve 
antioksidan içeriğinden dolayı dünyaca önemli bir diyet kaynağı olarak düşünülmektedir 
(Burlingame ve ark.,  2009).  
 
Günümüzde patates üretimi yaygın olarak, tohumluk yumru kullanımı ile yapılmaktadır. 
Tohumluğa dayalı patates üretimin düşük çoğaltma oranları, yüksek depolama ve taşıma 
fiyatları, yüksek derecede hastalık bulaşma riski gibi çeşitli dezavantajları vardır. Patates 
üretiminde yüksek kaliteli ve doğru tohumluk kullanımı, verimlilik açısından diğer tarla 
bitkilerine göre çok daha fazla etkili olmaktadır (Vries ve ark., 2016). Geniş alanlara ekimi 
yapılan, ihracatta önemli bir yere sahip olan patatesin üretiminde birçok hastalık ve zararlılar 
(viral, bakteriyel, fungal,  afid, nematod vd.) önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu 
derlemede, patates bitkisinde hem hastalıktan ari tohumluk üretiminde hem de hastalık ve 
zararlılara karşı dirençli, yüksek verim ve besin kalitesine sahip transgenik bitki üretiminde 
aktif olarak kullanılan biyoteknolojik uygulamalar kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. 
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2. PATATES ÜRETİMİNDE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR 
 
Patates bitkisi hücre kültürü için uygun bir bitki olması, sağlıklı tohumluk ve daha verimli bitki 
gelişimi elde edebilmek amacıyla birçok biyoteknolojik (gen kaynaklarının korunması, 
hastalıkların elemine edilmesi ve hızlı çoğaltım, gen aktarımı vd.) uygulamalar günden güne 
artış göstermektedir. Patatesin geleneksel üretimi vejetatif olarak kullanılan tohumluk 
yumrularla yapılması yetişme ve verim açısından üniformluluk sağlanırken, virüs 
enfeksiyonlarından dolayı ürünün yozlaşması meydana gelebilmektedir. Bu yozlaşma üretim 
mevsiminden mevsimime ve üretim yerinde yerine değişmektedir. Tohum stoğu hastalığını 
sürdürürse veya taze yumrulara yerleşirse, virüs bulaşması 3-4 üretim mevsiminde  %100 
ulaşabilmektedir (Badoni ve Chauhan, 2010).  Bu enfeksiyon ürün kalitesini azalttığı gibi 
yaklaşık %80’lere kadar verim kayıplarına da neden olabilmektedir (Thiem ve ark., 2014). 
Tohumluk patates üretiminde sağlıklı çoğaltım materyal kaynağı olarak, doku kültürü 
yöntemleri ile üretilen fidecikler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. In vitro elit fidelerden elde 
edilen yumrular çok fazla tarla generasyonu geçirmediği için önem arz etmektedir. Bu yumrular 
kontrollü alanda yetiştirilerek daha kaliteli ve taze tohumluk patatesler elde edilmektedir 
(Sharma ve ark., 2014).  Hastalıktan ari ve fazla tarla generasyonu geçirmemiş taze tohumluk 
üretimi için meristem kültürü ve mikroçoğaltım gibi doku kültürü uygulamaları büyük önem 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra, patates bitkisinde gen aktarımı uygulamaları hem hastalıklara 
karşı dirençlilik hem de ürün ve verim kalitesini artırmak için yapılmaktadır. 1990’lı yıllardan 
beri, gen aktarımının temel amacı böcek ve herbisit direnci, beslenme kalitesi, raf ömrü, virüs 
direnci ve biyoyakıt üretimiyle ilgili mahsüllerin iyileştirmesine yöneliktir. Bütün bu 
özelliklerin işlevi için ayrı ayrı genler görev yapmaktadır. Transgenik bitkiler farklı genetik 
mühendisliği teknikleri ile geliştirilmesine rağmen yasal, politik ve sosyal sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır (Ashraf ve Akram, 2009). Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), genetiği 
değişmiş bitkilerle ilgi üç ana endişeyi saptamıştır. Bunlar genetiği değişmiş alerjik gıdaların 
üretimi, modifiye edilmiş gıda genlerinin insan vücuduna dahil edilmesi ve tansgenik bitkilerin 
transgenik olmayan geleneksel bitkilerle çaprazlama olasılığıdır. Bütün bu faktörler gıda 
güvenliğini tehdit edebileceği bildirilmesine rağmen Çin, Kanada, ABD, Brezilya ve Arjantin 
gibi farklı ülkeler transgenik ürün üretimine izin vermektedir (James 2006). Dünya genelinde 
1996 (1.7 milyon ha) yılından bu zaman kadar (2016 yılında 185.1 milyon ha) transgenik bitki 
üretim alanının arttığı gözlenmiştir (ISAAA, 2016).  
 
2.1. MERİSTEM KÜLTÜRÜ 
 
Meristem kültür ile virüssüz bitki üretimi ve eliminasyonu mümkün olduğu gibi (Badoni ve 
Chauhan 2010) patojensiz bitkiler üretmek için de ekonomik bir metot sağlamaktadır. Patates 
bitkisinin apikal meristem kısmının en uç hücreleri çok yoğun sitoplazmaya sahip olup, 
ribozom ve endoplazmik retikulumce zengin, belirgin çekirdekler, birkaç mitokondri, çok az 
farklılaşmış veya farklılaşmamış plastid, birkaç veya hiç vakuol içermedikleri gibi ayrıca ilker 
hücre arası geçitler bulunmaktadır (Appiano ve Pennazio, 1972). İlkel hücre arası geçitlerin 
olması virüslerin bu geçitlerden geçmesine engel teşkil etmekte, hatta meristemin gelişmesine 
kıyasla virüslerin hücreden hücreye yavaş hareketi, meristem hücrelerinde virüs 
eliminasyonuna katkıda bulunabilmektedir (Retheesh ve Bhat, 2010; Appiano ve 
Pennazio,1972) bitki apikal meristem hücrelerinin virüssüz olduğunu ve virüs hastalığı içeren 
bitkinin meristem hücrelerini kullanarak virüsten ari bitkiler elde edilebileceğini 
bildirmişlerdir. Meristem kültüründe eksplant olarak alınan meristem hücrelerinin boyutunun 
0.2 ile 1.0 mm arasında değişmektedir (Danci ve ark., 2011). Meristem kültüründe 
rejenerasyonun düşük frekansı (%23.2) kullanılan meristemin uzunluğundan (0.1- 0.25 mm) 
kaynaklanmaktadır. Fakat virüs eliminasyonunda yüksek frekansa (% 79.4 - 82.4) sebep 
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olmaktadır (Retheesh ve Bhat, 2010). Meristem kültürü ile sıcaklık (termoterapi) 
uygulamasıyla birleştirilerek daha fazla virüslerin eliminasyonu sağlanmıştır. Termoterapi 
meristem ucu kültürü ile birleştirilerek PVX içermeyen materyaller elde edilmiştir (Lizarraga 
ve ark., 1980). Ayrıca sağlıklı klonlar sıcaklık uygulaması yapılmamış yumrulardan kesilen 
apikal meristemler tarafından da elde edilmiştir (Appiano ve Pennazio, 1972; Arkorful ve ark., 
2015) tatlı patates bitkisinde sıcaklık uygulamasıyla birlikte meristem kültürü yapmışlar, tatlı 
patates yaprak kıvrılma virüsü (SPLCV)’den ari bitkiler elde etmişlerdir. (Masekesa ve ark., 
2016) çalışmalarında tatlı patates (Ipomoea batatas) bitkisinde 6-Benzylaminopurine (BAP),  
gibberellik asit (GA3),  naftalin asetik asit (NAA) hormonlarını kullanarak meristem kültürü 
yapmışlar ve 10 mg/l GA3 ile 1 mg/l BAP içeren besin ortamlarını tavsiye etmişlerdir. (Ali ve 
ark., 2013) sıcaklık uygulamasıyla beraber meristem kültürü yapmışlar ve en yüksek sayıda 
Patates Y virüsü (PVY) içermeyen bitkicikleri 3.0 mg/l BAP ve 0.2 mg/l GA3 hormon 
ortamından elde ettiklerini vurgulamışlardır. Ayrıca sıcaklık arttıkça (27, 30, 35 °C) meristem 
hücrelerinin rejenerasyonunda düşme olduğu fakat virüsten ari bitki sayısının arttığını 
bildirmişlerdir. Yine (El-Amin ve ark.,1994) sıcaklık uygulamasıyla beraber meristem kültürü 
yapmışlar, patates yaprağı kıvrılma virüsü (PLRV) ve PVS virüslerinden ari bitkiler elde 
ettiklerini bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra kriyoterapi yöntemi ile apikal meristem 
(Kaczmarczyk ve ark., 2011) veya sürgün eksplantları kullanılarak, PVY ve PLRV ari bitkiler 
elde edilmektedir (Yi ve ark., 2014).  
 
2.2. MİKROÇOĞALTIM 
 
Mikro çoğaltım ıslah sonucu elde edilen, gen bankasında bulunan ve hastalıksız genotiplerin 
çoğaltılması amacıyla başvurulan bir işlemdir (Jones, 1988). Mikro çoğaltım bitkilerin vejetatif 
kısımlardan küçük rejenere olabilen bitki kısımları (eksplant) steril şartlarda yapay besin 
ortamında çok hızlı klonal çoğaltma yöntemidir. Genellikle verimli ve güçlü, hastalıksız 
bitkileri hızlı çoğaltmak için kullanılır. Patateste üniform tohumluk materyal sağlamak için 
mikro çoğaltım ile klonal materyallerin geniş üretimi, geleneksel üretime en iyi alternatif üretim 
yöntemidir. Düşük fiyatlı bileşikler içeren tekniklerin kullanılmasıyla kısa sürede geniş ölçekli 
klonal materyal elde edilebilmektedir. Ticari tohumluk üretimi için mikro çoğaltım test 
tüplerinden tarlaya ilerlemiştir (Badoni ve Chauhan, 2010). Patateste in vitro şartlarda mikro 
çoğaltım teknikleri; fide halinde çoğaltma ve tarlaya aktarma, in vitro mikro yumrular üretme 
ve tarlaya aktarma, in vitro fidelerden steril olmayan ortamlarda küçük yumrular üretme ve 
tarlaya aktarma şeklinde yapılmaktadır. Dünyada en çok in vitro şartlarda fide halinde üretilip, 
tarlaya aktarma işlemi kullanılmaktadır (Jones, 1988).   
 
Patates bitkisinde mikro çoğaltım için genellikle patates bitkisinin boğum kısımları eksplant 
olarak tercih edilmektedir. Ayrıca birçok araştırmacı tohumluk maliyetini düşürmek amacıyla 
karbon kaynağı, katılaştırıcı gibi besin ortamı içerikleri ile miktarlarında değişiklikler 
yapmışlardır (Demo ve ark., 2008; Kuria ve ark., 2008; Yaman, 2011; Munir ve ark., 2014) 
çalışmalarında hormon içermeyen MS ortamında ticari şeker kullanmışlar ve en iyi gelişimi 
%40 ticari şeker içeren ortamdan elde ettiklerini bildirmişlerdir. (Demo ve ark., 2008) sukrozun 
dışında esmer şeker ve tablet şeker kullanmış, sukrozun yerine diğer şekerlerin kullanımı besin 
ortamı girdilerinde %34’den %51 kadar azalma meydana getirdiğini bildirmişlerdir.  (Yaman, 
2011) çalışmasında karbon kaynağı için ticari şeker ve katılaştırıcı için pasta jölesi kullanarak 
in vitro maliyet girdilerinin %88’lere kadar azaltılabileceğini gözlemlemiştir. (Kuria ve ark., 
2008) katılaştıcı olarak agar ile birlikte cassava nişastası kullanarak agar maliyetine göre %42.5 
azalma olabileceğini önermiştir. (Zapata-Arias ve ark., 2014) in vitro çalışmalarında ışık, 
sıcaklı ve nem açısından kontrollü oda ile kontrolsüz doğal ışık içeren odanın farkını 
araştırmışlar, in vitro fidelerin bu iki ortamda, iki yıllık generasyon verimlerini incelediklerinde 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         14 

aralarında bir fark olmadığını bildirmişlerdir. Mikro çoğaltım uygulamalarında maliyet girdileri 
önem arz etmektedir. Ayrıca agar yerine filtre kağıdı ve pamuk kullanılarak da in vitro fideler 
üretilmekte,  pamuk kullanımının agar ve filtre kağıdına göre daha az maliyet girdisine sahip 
olmaktadır (Dhital, 2013).  
 
In vitro şartlarda in vitro fide üretiminin yanında mikro yumru üretimi de sağlanmaktadır. 
Yapılmış olan birçok araştırma incelendiğinde, düşük maliyetli olarak MS besin ortamında 
sukroz miktarını arttırılarak elde edildiği gözlenmiştir (Mohamed ve Alsadon, 2010; Yadav ve 
Verma, 2014; Abd Elaleem ve ark., 2015) mikro yumru üretimi için MS besin ortamında BAP 
ve TDZ hormonlarını kullanmışlar fakat en yüksek yumru sayısının sadece %8 sukroz içeren 
MS besin ortamından elde ederken, en yüksek yumru ağırlığını ise %60 Sukroz içeren MS besin 
ortamından elde ediklerini bildirmişlerdir. Mikro yumru üretiminde TDZ, BAP gibi hormonlar 
yerine yüksek konsantrasyona sahip sukroz (60-80 mg/L) kullanımının daha etkili ve ucuz 
olabilmektedir. Ayrıca karanlık şartlar mikro yumru üretimini daha çok teşvik etmektedir. 
Yapılan bir çalışmada patates yumrusu, in vitro fideler ve in vitro mikro yumruların tarla 
performansı incelendiğinde elde edilen toplam yumru veriminin üç uygulamada aynı olduğu 
gözlenmiştir (Wattimena ve ark., 1983). Patates bitkisinde mikro çoğaltım hem taze hem de 
kaliteli tohumluk üretimi için önem arz etmektedir. Ayrıca mikro çoğaltım sayesinde elde 
edilen mikro yumruların küçük olması ve genetik materyal olarak uzun süre muhafaza 
edilebilirliği gen kaynaklarının korunmasında etkilidir (Abd Elaleem ve ark., 2015).  Meristem 
kültürü patojenleri yok etmek için etkili iken (Appiano ve Pennazio, 1972; Badoni ve Chauhan, 
2010), mikroçoğaltım kültürü hızlı bir şekilde in vitro fideler elde edilmesinde etkili olarak 
kullanılmaktadır (Frost ve ark., 2013). 
 
3. GEN AKTARIMI 
 
Patates, transgenik bitkilerin rejenere olup elde edildiği ilk modifiye  ürünlerden birisidir (An 
ve ark., 1986; Shahin ve Simpson, 1986). Agrobacterium aracılığıyla gen transfer protokolleri 
dünyadaki pek çok tür için hızlı ve stabil bir şekilde geliştirilmiştir (de Block, 1988; Conner ve 
ark., 1991; Ishida ve ark., 1989; Newell ve ark., 1991; Sheerman ve Bevan, 1988; Stiekema ve 
ark., 1988; Wenzler ve ark., 1989). Bu yaklaşım ile, kalsikl patates ıslahındaki genetik 
sınırlamalar ortadan kaldırılmakta, elit patates klonlarına tekli genlerin aktarılması sonucu bitki 
materyaline her hangi bir morfolojik değişiklilik olmaksızın oldukça etkili bir sistem olarak 
nitelendirilmektedir (Conner ve ark., 1997). Tetraploid patates genomundaki yüksek 
heterozigotluğa bağlı olarak patates klonlarının genetik bütünlüğü allel ayrılmasının bir sonucu 
olarak üreme sırasında kaybedildiği bilinmekte olup, geleneksel ıslah yoluyla bu neredeyse 
imkansızdır. Patates genetik transformasyon spesifik genotiplerin/çeşitlerin izojenik hatlarını 
üretmenin tek etkili yol olduğu düşünülmektedir (Conner ve Christey, 1994). Patates gen 
akatarımı çalışmalarında, yönetem kimyasal yöntemlerle (PEG metodu) ve partikül gen 
tabancası ile de başarılmıştır (Feher ve ark., 1991; Romano ve ark., 2003; Valkov ve ark., 2011; 
(Wendt ve ark., 2011). Ancak, Agrobacterium aracıyla gen transferi tercih edilen bir 
yaklaşımdır. 
 
Bitki zararlıları ve yabancı otlar patates bitkisinde çok büyük verim kayıplarına neden 
olmaktadır. Ayrıca böcek zararlıları bitkiye zarar vererek verimin düşmesine neden olurken 
hem de virüs bulaşma risklerini artırmaktadır. Patates bitkisinde gen aktarımı böcek, nematod, 
bakteri, fungal, bakteriyel, viral ile herbisit zararlarına karşı dirençliliğin arttırılması ve ayrıca 
ürün kalitesini artırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu sayede hem ürün kalitesi hem de verim 
miktarında artış elde edilebilmektedir. Patateste gen aktarımı yaygın olarak Agrobacterium 
tumefaciens ve Partikül Bombardımanı ile yapılmaktadır. Promotör olarak CaMV 35S 
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(Davidson ve ark., 2004; Banerjee ve ark., 2006; Yi ve ark., 2007), AoPR1, GBSS (Kumar ve 
ark., 2010) promotörleri kullanırken, işaret markörü olarak Npt II ve GUS markör genleri 
kullanılmaktadır (Veale ve ark., 2012). Patateste Agrobacterium ile elde edilen transgenik 
bitkiler genellikle yaprak, gövde, boğum, yumru ve mikro yumru gibi kısımlardan elde 
edilmektedir. Genetik transformasyon için en iyi eksplant kaynağının ise mikro yumrular 
olduğu bildirilmiştir (Uranbey ve ark., 2005). Yapılan gen aktarımları sonucunda istatiksel 
olarak önemli somaklonal varyasyonlar meydana gelmektedir. Çünkü somaklonal varyasyonlar 
genellikle kallus oluşumu ile ilişkilidir (Dale ve Hampson, 1995). Bitkilerde hastalıklara sebep 
olan organizmaların çeşitleri taksonomik olarak büyük ölçüde farklıdır. Çoğu gruplar hücresel 
patojenleri (bakteri, mantar, alg vb.) ve moleküler patojenler (virüsler) içerirler. Bunlar 
fizyolojik olarak biri diğerinden çok farklıdır. Bu yüzden sadece tek bir gen patojenlerin tüm 
çeşitlerine direk bir etkiye sahip değildir (Collinge ve ark., 2008). Bundan dolayı bazı 
organizma çeşitleri için farklı gen aktarımı yapılmaktadır (Feitelson, 1993). 
 
3.1. BÖCEKLERE DAYANIKLILIK 
 
Transgenik patates bitkisinde zararlılarla mücadele Bacillus thuringiensis (Bt) böcek öldürücü 
genler ile yönetilmektedir. Bt aerobik, gram pozitif, çubuksu, spor oluşturan bakterileridir. Bu 
bakteriler sporlarının üzerinde filament uzantılarına sahiptirler (Zelansky ve ark., 1994). Bt 
ırkları iki tane delta endotoksin üretirler. Onlar Cry (kristal) ve Cyt (sitolitik) proteinleridir. Cry 
ve Cyt proteinleri yapısal olarak farklıdır. Bu proteinlerin en önemli özelliği böcekler için 
patojen olmalarıdır. Kristal proteinleri cry genleri tarafından kodlanır  (Baum ve Malvar 1995). 
Yaklaşık 300 civarında cry genleri 47 grup içinde sınıflandırılır. Her bir kristal protein kendi 
böcek öldürücü spekturuma sahiptir (Jensen ve ark., 2003). Kristal proteinleri CryI, CryII, 
CryIII, CryIV olarak sınıflandırılmıştır (Höfte ve Whiteley, 1989). Özellikle Cry1A toksin 
Lepidoptera takımına, Cry3A geni Coleoptera takımına etkilidir (Guo ve ark., 2016). Böcek 
öldürücü kristal proteinler hem böcekler (Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, 
Homoptera, Orthoptera, Mallophaga) hem de böcek olmayan organizmalar (nematod, protozoa, 
yassı kurtlar, bitler) için toksiktirler (Feitelson, 1993). Kristaller Bt tarafından protoksinler 
olarak oluşurlar. İnaktif olarak böcekler onlarını midelerine indirirler. Mideye indirildikten 
sonra kristaller böceğin orta midesinde alkali çevrede (pH>10) çözülürler. Çözüldükten sonra 
mide proteazları protoksinleri aktif toksinlere dönüştürürler. Aktif toksinler epital mide 
hücrelerinin membranlarındaki özel reseptörlerini bağlar. Bu interaksiyon porların (0.5-1 nm) 
oluşumu ve çift katlı yağ tabakası içinde toksinlerin girmesini sağlar. Sonuç olarak por oluşumu 
bağırsak parazitliğine sebep olur ve böcekleri öldürücü kan zehirlemesiyle öldürürler (Gill ve 
ark., 1992). Bu sayede kimyasal ilaçlama kullanılmadan zararlı yok edilmektedir. Ayrıca 
üreyerek çoğalmasında engellenmektedir. Dünyada tropik ve subtropik bölgelerde patates 
güvesi (Phthorimaea opercullela)  depolama ve tarlada çok belirgin ve yıkıcı böcek 
zararlılarından biridir. İlk olarak larva patatesin yaprak ve gövdesiyle beslenir. Daha sonra 
gelişen yumruların üzerinde içeriye doğru tüneller açarak zarar verir. Gen aktarımı hem depo 
hem de tarla şartlarındaki patates güvesi zararında etki yönetim sunmaktadır (Kumar ve ark., 
2010). Patates güvesine dirençli değişebilir seviyede transgenik patates dizileri Cry1Aa (Chan 
ve ark., 1996), Cry1Ac9 (Davidson ve ark., 2002; Davidson ve ark., 2004), Bt-Cry5 
(Mohammed ve ark., 2000; Douches ve ark., 2002), cry1Ia1 (Veale ve ark., 2012; Douches ve 
ark., 2013), Cry1Ab (Kumar ve ark., 2010) genlerinin aktarılması sonucunda elde edilen 
transgenik bitkilerin patates güvesine karşı etkili bir dayanıklılık gösterdiğini saptanmıştır. 
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say) patatesin en önemli ve fazla zarar veren 
böcekleri arasındadır. Bu böceğin popülasyonlarının yüksek olduğu dönemlerde patates 
bitkisinin tamamında deformasyonlar ve zarar görülmektedir. Yoğun böcek popülasyonları 
olduğu zaman kontrol edilmesi oldukça zordur. Çünkü patates böceği insektisitlere karşı 
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dayanıklılık göstermektedir. Bu zararlıyı kontrol etmek için Ünlü-Yüceer (2011) Cry3A 
geninden ayrı Cry1Ac genini patates (Solanum tuberasum L.) çeşitlerine aktarmış olup, 
biyolojik testlerde transgenik bitkileri üzerinde beslenen patates böceği larvalarında % 80-85 
oranında ölüm olduğunu gözlemiştir. (Anastasia ve ark., 2012) patates hatlarına aktardıkları 
CryIIIa geninin biyogüvenlik tarla denemeleri yapılmış olup, 3 transgenik hat (E2, N1 ve L5) 
belirlemişlerdir. Ayrıca (Kamenova ve ark., 2008)’da elde etmiş oldukları 21 transgenik hattın 
tarla denemesini yapmışlar ve Bt teknolojisini kullanarak Colorado patates böceğine karşı 
yüksek oranda dirençli, Bulgaristan'da sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi üzerinde büyük 
etkisi olabileceğini bildirmiştir. (Alejandro ve ark., 2009) Cry 3Aa ve CryIBa genlerinin patates 
böceği gibi böceklere karşı dirençlilikte etkili olduğunu, Cry1Ba geninin Cry3Aa geninden 
daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Transgenik bitkileri biyolojik test yöntemleri ile analiz 
etmişler ve yüksek oranda larva ölümlerinin meydana geldiğini bildirmişlerdir. Ayrıca 
Helicoverpa armigera zararlısına karşı CrylAb geni aktarılan bitkilerde önemli koruma ve larva 
ağırlığında azalma gözlenmiştir (Chakrabarti ve ark., 2000). Hibrit CrySN19 genini 
kullanılarak patateste en önemli zararlılar arasında yer alan coleoptera takımına ait böcek 
türlerinden patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say) ve Lepidoptera takımına ait 
domates güvesi (Tuta absuluta) böceklerine karşı %100 dayanıklılık sağlanmıştır (Ahmed ve 
ark., 2017).  
 
3.2. HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK 
 
İlk herbisitler çoğu bitki için çok tahrip edici ve istenmeyen çevresel etkilere sebep olmuştur. 
Bundan dolayı glifosat gibi çevre dostu kimyasallar yaygın olarak kullanılması tavsiye 
edilmektedir. Çünkü bu kimyasalı toprak mikroorganizmaları hızla bozabilmektedir. Ticari 
olarak en iyi glifosinat etkili herbisit olan Roundup ve Basta olarak bilinmektedir. Transgenik 
bitkilerin herbisitlere toleransın çok dayanıklı olduğu 20 yıldan daha fazla süreçte 
kanıtlanmıştır (Collinge ve ark., 2008). Bitkilere glifosat tolerans genleri ekleyerek, kültür 
süresince yabancı ot popülasyon kontrolünde glifosat etkenli herbisit uygulanabilir. Herbisitlere 
dayanıklı transgenik bitkiler glifosat ve glufasinata karşı dayanıklığı ile ticari olarak 
kullanılmaktadır.  Birçok araştırmacı tarafından patateste herbisitlere dayanıklılık için bar geni 
transformasyonu gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır (Otani ve ark., 2003; Choi ve 
ark., 2007). Başta püskürtüldüğünde transgenik patates bitkisi herbisitlere karşı toleranslı 
olmaktadır. Bar geni yaygın bir şekilde birçok bitkilerde herbisitlere dayanıklılık olarak 
kullanılmaktadır. Basta gibi herbisitlerin aktif bileşen maddesi olan fosfinotrisin (PPT)’nin bar 
geni tarafından kodlanan fosfinotrisin N-asetiltransferaz (PAT) genlerinin sırasıyla 
Streptomyces hygroscopicus ve S. viridochromogenes bakterilerinden izole edilerek kültür 
bitkilerine aktarılması sonucunda geniş spektrumlu glifosinat amonyum herbisitine karşı 
toleranslı çeşitler geliştirilmiştir (Öktem ve ark., 2004; Yi ve ark., 2007). Aynı şekilde 
Agrobacterium tumefaciens kökenli EPSPS (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate sentez) 
geninin bitkilere aktarılmasıyla da yine geniş spektrumlu glifosat herbisitine toleranslı çeşitler 
elde edilmiştir (Shah ve ark., 1986; Öktem ve ark., 2004). Böylece gen transferi içeren 
biyoteknolojik yaklaşımlar patates kültüründe daha uygun ve etkili yabani ot kontrolü 
yapılmasını sağlar (Choi ve ark,. 2007). 
 
3.3. VİRÜSLERE DAYANIKLILIK 
 
Virüsler afid, arthropod, nematod, fungus gibi zararlılar aracılığıyla ve mekaniksel olarak 
bulaşmaktadırlar. Patates bitkisinde birçok virüs hastalıkları bulmaktadır (Chung ve ark., 2013). 
Patates yaprak kıvırcıklığı virüsü (PLVR) (Van Der Wilk ve ark., 1991), patates X virüsü 
(PVX) (Yang ve ark., 2017), patates Y virüsü (PVY) ve patates yaprak kıvırcıklığı virüsü 
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(PLVR)’ne (Marianne ve ark., 1992), patates iğ yumru viroidi (PSTV) (Teruno ve ark., 1997) 
gibi patates virüslerine karşı dayanıklı transgenik bitkiler elde edilmiş ve tarla koşullarında 
denenmiştir. Ancak tarla denemelerinde stabil dirençlilik olmadığı gözlenmiştir (Marianne ve 
ark., 1992).  
 
3.4. BAKTERİ /FUNGAL/ AFİD/NEMOTOD HASTALIKLARINA KARŞI 
DAYANIKLILIK 
 
Patates bitkisinde geç yanıklık hastalığına Phytophthora infestans mantarı sebep olmaktadır. 
Patates için çok önemli bir yıkıcı hastalıklardan birisidir. Geç yanıklık hastalığına dirençli gen 
R geni olarak adlandırılmıştır. R genleri geleneksel ıslah programlarına rağmen çok yaygın bir 
şekilde başarılı olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Tipik olarak 40-70 spesifik R genleri ve 
allelleri (Park ve ark., 2005) çoğu bitkilerin pas ve küf hastalıkları için tanımlanmış ve yabani 
patates (Solanum bulbocastanum) türünden türetilmiştir. Bu geni içeren bitkiler Oomycete 
patojenine  (Phytophthora infestans) karşı yüksek oranda dirençlilik göstermiştir (Collinge ve 
ark., 2008).  Patateste yaş çürüklük etmeni olan Erwinia carotovara’ya karşı kimerik T4 
lizoenzim aktarılmış, dayanıklı transgenik patates bitkileri geliştirmişlerdir (During ve ark., 
1993). Ayrıca patates ve tomateste ekonomik öneme sahip olan Globodera rostochiensis ve 
Globodera pallida nematodlarına karşı direçlilik oluşturan Hero A geni aktarılmıştır (Sobczak 
ve ark., 2005). 
 
3.5. ÜRÜN KALİTESİ 
 
Bitki iyileştirmesi amacıyla kullanılan biyoteknolojik yöntemler, protein, karbonhidrat, lipid, 
vitamin ve mikro besleyici bileşimi güçlendirerek gıda eksikliklerini gidermek için 
sürdürülebilir bir strateji haline gelmiştir (Zimmermann ve Hurrell, 2002; Sun, 2008).  Patates 
yumrularının bünyesindeki nişastayı oluşturan iki bileşik bulunmaktadır. Bunlar amiloz ve 
aminopektindir. Granül-bağlı nişasta sentez protein eksprasyonu ile amiloz sentezi artar. Buda 
suda çözünmeyen bileşiktir. Suyu çekip şişer, bağırsaklarda kalır, insanlara tokluk hissi verir. 
Sindirilmeden dışkı ile dışarı atılır (Van Der Leij ve ark., 1991). Amiloz miktarınca zengin 
nişastalar insan sağlı açısından zararlıdır. Amiloz miktarı az olan patates yumrusu elde edilmesi 
için cDNA’da granül bağlı nişasta sentezinin tüm uzunluğunu içeren bir gen yapısından 
antisens RNA üretilip transfer edilmiştir. Patates yumru nişastasında granül-bağlı nişasta 
sentezinin engellenmesinin %70-100 değiştiği bulunmuştur. Granül-bağlı nişasta sentezi 
aktivitesinin bastırılması amiloz içermeyen nişastalı yumrular elde edilmesinde etkili olmuştur 
(Visser ve ark., 1991). Patates yumrularında AGPase geninin eksprasyonunun çok önemli 
olduğunu, bu genin transfer edildiği patates yumrularında, kontrol bitkilerinden % 35 daha fazla 
nişasta bulunduğunu gözlenmiştir (Stark ve ark., 1992). Ayrıca (Broothaerts ve ark., 2007) 
nişasta içeriği değiştirilmiş transgenik patates bitkisinden sertifikalı referans materyal 
geliştirmeye çalışmışlardır. Bitkiler, bitki transgenik vektörleri tarafından indüklenen antijenler 
üretmek için biyo-reaktörler olarak kullanılmakta olup, çeşitli hastalıkların tedavisinde 
kullanılan birçok aşı, enzim ve geniş bir yelpazede farmasötik ile ilgi proteinlerin üretiminde 
etkili olduğu tespit edilmiştir (Tiwari ve ark., 2009). Transgenik bitkiler tarafından üretilen 
antijenler yenilebilir olduğu için bitki temelli aşı üretimi gün geçtikçe pazar kazanmaktadır. 
Transgenik tütünlerde yenilebilir aşılar (Streptococcus'tan bir yüzey proteininin üretimi) ilk kez 
1990 yılında rapor edilmiş ve patent olarak yayınlanmıştır (Mason ve Arntzen, 1995). 
Bunlardan transgenik patates bitkilerinden elde edilenlerden bazıları ise Norwalk virüs aşısı 
(Tacket ve ark., 2000), insanlar için laktoferrin inhibitörü (Daniell ve ark., 2001), HRV-VP7 
(insan rotavirüs) aşısı (Yu-Zhang ve ark., 2003), Newcastle hastalık virüsü (NDV) proteinidir 
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(Gómez ve ark., 2008). Bazı zorluklara rağmen, bitkiler, biyofarmasötik proteinler için bir 
üretim sistemi olarak büyük bir vaatte bulunmaktadır. 
 
4. MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR 

Geleneksel olarak fenotipteki bağlantı haritalamalar doğal varyasyonu ve genotip ile 
ilişkilendirilmesinin en yaygın kullanılan yaklaşım olmuştur (Myles ve ark., 2009). patates 
çeşitleri karmaşık bir genoma sahip olduğundan çeşitlerin ve ıslah edilmiş hatlarının çoğu 
tetraploid ve yüksek bir genetik materyale sahiptir  (Milbourne ve ark., 20070).  Kantitatif 
özellik lokusları (QTL), özelliğin fenotipik ekspresyonunu etkileyen genleri içeren genom 
bölgeleridir. Kantitatif özellikler genellikle atfedilen bir karekter özelliklerini göstermektir. 
Hem diploid hem de tetraploid popülasyonlarda patateste QTL eşlemesi için çok sayıda örnek 
vardır. Erken QTL haritalama çalışmaları, çip rengi ve yumru dormansisi için QTL bölgelerini 
belirlemek amacıyla RFLP ve RAPD markörlerini kullnılmıştır (Freyre ve ark., 1994). RFLP 
markörlerini kullanarak  (Phytophthora infestans)'a karşı dirençli olan QTL'leler tanımlanmıştır 
(Leonards-Schippers ve ark., 1994). Diploid haritalama popülasyonundaki çeşitli yumru kalite 
özelliklerinin genetik temelini analiz etmek için de moleküler markörler yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Werij ve ark., 2012). Patateste markör destekli seleksiyon (MAS) bazı diğer 
türlere kıyasla uygulanmasının zorluğu, patatesin ototetraploid yapısı ve bunun tetrasomik 
kalıtımından dolayı patatesdeki yüksek doğal allel varyasyonundan kaynaklanmaktadır (Luo ve 
ark., 2001).  

Patates bitkisi üzerinde birçok moleküler uygulamalar yapılmıştır. Moleküler uygulamalar 
olarak bitkide yumrularda virüs hastalıklarının teşhis edilmesinde, gen aktarımının başarılı olup 
olmadığını denetlemede, gen aktarımı yapılacak genlerin ve DNA dizilimlerinin belirlenmesi 
gibi çalışmalar içermektedir. Genel olarak bitkide bulunan virüslerin tespiti için ELİSA 
testlerinin yanı sıra PCR (Ghosh ve Aglave, 2007; Arkorful ve ark., 2015), RT-PCR (Ghosh ve 
Aglave, 2007; Opiyo ve ark., 2010) gibi moleküler uygulamalar ile de tespit edilmektedir. 
(Opiyo ve ark., 2010) RT-PCR uygulamasının daha hassas ve güvenilir olduğunu 
bildirmişlerdir. Ayrıca (Maoka ve ark., 2010) çalışmalarında 12 patates virüsünü cDNA 
mikroarray, RT-PC ve ELİSA testleri ile belirlemişlerdir. Mikroarray yönteminin RT-PCR’a 
göre, RT-PCR’ında ELİZA testine göre daha hassas olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca RAPD 
(Hoque ve ark., 2013), ISSR (Zhang ve ark., 2014; Tiwari ve ark., 2013), AFLP (El-Banna ve 
Khatab., 2013) ve SSR yöntemleri (Spanoghe ve ark., 2015; Ghebreslassie ve ark., 2016)  ile 
DNA dizilimleri belirlenmiştir (McGregor ve ark., 2000).  

Patatesin genom dizisi (Patates Genom Dizisi Konsorsiyumu, 2011), bir monoploid yanı sıra 
heterozigot diploid hatta ortaya konulmuştur  (Paz ve Veilleux, 1999; Van Os ve ark 2006). 
Dizileme ile yaklaşık 39.000 protein kodlayan genin ile patates genomunun aydınlatılması ve 
önemli özellikler ile ilişkili bölgelerdeki aday genlerin hızlı bir şekilde belirleme fırsatları 
yaratmıştır. Örneğin, yumru oluşumunda sorumlu olan StSP6A geninin tanımlanması (Navarro 
ve ark., 2011) bununla birlikte bitki olgunluk fenotipinden sorumlu olan StCDF1 geninin 
(Kloosterman ve ark., 2013) genom dizilimi büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Genom 
dizilemwe çalışmaları ile patates genomunda aday direnç genlerinin bir kataloğu da ortaya 
çıkmıştır. Bununla birlikte R-genlerinin patateste hızlı keşfedilmesi ve introgresyon kabiliyetini 
arttırmıştır (Jupe ve ark., 2012; Lozano ve ark, 2012). Patatesteki başlıca zararlılara ve 
patojenlere karşı dayanıklılık sağlanması, yabani patates türlerinin genom dizilenmesi çeşit 
ıslahına uygun dayanıklılık kaynaklarının belirlemesi son derece önemlidir. Patateste tek 
nükleotid polimorfizmi (SNP) frekansı patates genomunda çok yüksek olduğu saptanmıştır 
(Patates Genom Dizisi Konsorsiyum, 2011). SNP'lerin genomundaki pozisyonları 
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bilinmektedir, bu durum önemli genomik bölgelerin hızlı bir şekilde tanımlanmasını 
sağlamaktadır. 

Son yıllarda tüm canlılarda genom editasyonuna yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Özellikle 
TALEN’ler (Efektör Nükleazlara Benzer Transkripsiyon Aktivatörü), CRISPR / Cas9 (Düzenli 
Olarak Kümelenmiş Kesişen Kısa Palindromik Tekrarlar / CRISPR ile ilişkili sistemler) gibi 
Genom düzenleme teknolojileri DNA baz düzenlemeleri isteğe uygun DNA manipülasyonları 
genom mühendisliğinin son uygulamamlarıdır. Genom düzenleme, bitkilerde yaygın olarak 
uygulanmaktadır ve ürünlerin iyileştirilmesinde devrim yaratmıştır. Yeni nesil sekanslama 
sonucu patatesteki mikroRNA (miRNA) transkriptomunun tanımlanması ve karakterizasyonu 
neticesinde patates bitkisinin dokuya özgü yaprak ve stolonlardan küçük RNA'ları karakterize 
ederek, 28 korunmuş miRNA ailesi doğrulanmış olup, 120 patatese özel miRNA aileleri 
bulunmuştur (Zhang ve ark., 2013).  MiRNA'ların moleküler biyolojideki ilerlemeleri 
sayesinde transkripsiyon sonrası önemli bitki metabolik süreçlerinin düzenlenmesinde rol 
oynadığı belirlenmiştir (Eldem ve ark., 2013; Xie ve Yu, 2015). MiRNA'lar farklı çevre 
streslerine tepki verdiği ve bu miRNA’lar stres, doku ve genotip bağımlı şekilde ifade edildiği 
bilinmektedir. Bitkilerin stres sırasında tepki olarak miRNA’lar genleri regüle edip 
düzenlemektedirler. MiRNA'lar abiyotik strese karşı genetik açıdan bitki toleransı için 
potansiyel uygulama olarak kullanılabileceği düşünülmektedir (Zhang, 2015).  
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması organizmaların niteliksel ve nicelsel 
özelliklerini geliştirmek için yeni imkanlar ve fırsatlar oluşturmaktadır (Yamaguchi ve 
Blumwald, 2005; Sun, 2008). Patates çok hassas bir bitki olduğu için çabuk zarar 
görebilmektedir. Bundan dolayı sağlıklı tohumluk kullanılması verim için önemli bir 
parametredir. Virüs bulaşıklı tohumluklar depo koşullarında deforma olmasını ve tarla 
koşullarında verim potansiyelinin düşmesine neden olmaktadır. Sağlıklı tohumluk doku kültürü 
uygulamalarından meristem kültürü aracılığıyla elde edilirken, hızlı çoğaltma teknikleri ile 
bitkilerden arzulandığı kadar fidecik veya mikro yumru üretilebilmektedir. Ayrıca gen aktarımı 
uygulamaları sayesinde kimyasal ilaçlar ile mücadelesi zor ve pahalı olan hastalıklara karşı 
dirençlilik kazandırılmaktadır. Buda ilaçlamanın yeterli olmadı fungal, bakteriyel gibi 
hastalıklarla mücadele edilmesinde hem ekonomik olarak hem de kaliteli ürün elde edilmesinde 
daha etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra, moleküler uygulamalar sayesinde hastalıkların teşhisi, 
DNA dizilerin belirlenmesi, dayanıklılık genlerinin belirlenmesi ve aktarılması, gen 
aktarımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü, taksonlar/genotipler arasında akrabalık 
ilişkilerinin belirlenmesi gibi çalışmalar yapılıyor olması daha kaliteli patates yetiştiriciliği için 
önem arz etmektedir. Hatta yabani formlardaki patates türlerinde biyotik ve abiyotik streslere 
karşı dirençlik gösteren türlerin moleküller uygulamalarla belirleniyor olması ıslah 
çalışmalarında kolaylık sağlamaktadır.  
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ÖZET 
 
Dünyada patates üretiminde karşılaşılan patojen kaynaklı problemleri aşılması, moleküler ıslah 
çalışmaları için doku kültürü teknikleri geniş ölçüde uygulanmaktadır. Patateste in vitro mikro 
yumrular, germplazmın korunması, değerlendirilmesi ve in vitro seleksiyona uygunluğu dışında 
dışında genetik materyalin uzun süre muhafazası ve taşınmasında ve gen transferinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Patateste in vitro mikro yumru oluşumunda genetik faktörler temel 
besin ortam, kültür koşulları,  fotoperiyot, şeker kaynakları,  katılaştırıcılar  ve bitki büyüme 
düzenleyicileri gibi çok sayıda faktörün etkileşimi altında olup, temel besin ortamındaki makro 
ve mikro elementler ve bunların formu ve konsantasyonu bitkicik gelişimini ve mikro yumru 
oluşumu birinci derecede etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın da amacı;  
ticari olarak yumrulu ve soğanlı bitkilerin in vitro mikro çoğaltılmasında kullanılan temel bazı 
besin ortamlarının (Murashige ve Skoog (MS), Lindemann Orchid Medium, Knudson C Orchid 
Medium, Clc / Ipomoea Ep Medium) bazı patates çeşitlerinde (Morfana, Ausonia ve Marabel) 
yumru oluşturma kapasitesini nasıl etkilediğinin ortaya konulmasıdır. In vitro’da gelişen 4-5 
haftalık patates bitkiciklerinde tek yapraklı koltuk altı meristemleri,   2.0 mg/L BAP, 60 g/L 
sucrose ve 2.5 mg/L gelrite içeren temel besin ortamlarında 22-24 °C de kültüre alınmıştır. Test 
edilen tüm çeşitlerde en yüksek  mikro yumru oluşturan eksplant oranı (% 93.3) ve en yüksek 
eksplant başına mikro yumru sayısı MS ve Clc / Ipomoea Ep Medium ortamında elde edildiği 
saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Patates, Mersitem Kültürü, Mikro Yumru, Temel Besin Ortamı 
 
ABSTRACT 
 
Plant tissue culture techniques have been widely applied to overcome the pathogen-induced 
problems encountered in potato production and molecular breeding studies. In vitro micro 
tubers in potato are widely used for long-term storage and transport of genetic material and 
gene transfer studies and suitability of in vitro selection of germplasm.  Genetic factors in 
microtuberazation of potato are under the interaction of a number of factors such as basic 
nutrient media, culture conditions, photoperiod, sugar sources, solidifiers and plant growth 
regulators. Macro/micro elements, vitamins and other compounds in the basic nutrient medium 
and their chemical forms and concentration is one of the leading factors affecting 
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microtuberization of potato. The aim of this study is also to determine effects of some basal 
nutrient media (Murashige and Skoog (MS), Lindemann Orchid Medium, Knudson C Orchid 
Medium, Clc / Ipomoea Ep Medium) used commercially for in vitro micropropagation of 
tuberous and bulbous plants on micro tuberization of some potato varieties (Morfana  Ausonia 
and Marabel).  axillary meristems with single-leaf were cultured at 22-24 ° C in basic tested 
nutrient media containing 2.0 mg / L BAP, 60 g / L sucrose, solidified with 2.5 mg / L gelrite. 
It was found that the highest explant ratio forminf micro tuber (93.3 %) and the highest micro 
tuber number per explant were obtained in MS and Clc / Ipomoea Ep basal medium. 
 
Keywords: Potato, Meristem Culture, Micro Tuber, Basal Media 
 
1. INTRODUCTION 
 
Potato (Solanum tuberosum L.) with its rich nutritional composition is one of the most 
important plants that can meet the growing hunger problem and balanced nutrition need in the 
world.  Plant tissue culture techniques have been widely applied to overcome the pathogen-
induced problems encountered in potato production and molecular breeding studies. In vitro 
micropropagation of potato (Solanum tubersoum L.) is commonly used in production of disease 
free seed tubers  (Ranalli et al., 1994, Uranbey 2017). Mini tubers and especially in vitro micro 
tubers in potato are important materials for long-term preservation and transport of genetic 
material, evaluation and suitability of germplasm for in vitro selection (Uranbey et al. 2017). 
Micro tubers are also an important source of explants for Agrobacterium tumefaciens mediated 
and other methods of gene transfer studies. In vitro micro tubers have been used only for the 
conservation of gene resources for many years, but in recent years it has been used in certified 
seed production programs and has become of great importance especially in understanding the 
mechanisms related to tuberization of potatoes. Micro tuberization of potato is highly related 
to external factors as  temperature, basal media, light source and intensity, sugar type and 
concentrations, growth regulator types and genetic factors (Ortiz-Montiel and Lozoya-Saldana, 
1987; Garner and Blake 1989;, Estrada et al., 1986; Vecchio et al., 1994; Coleman et al., 2001; 
Zhijun et al. 2005;  Zhang et al. 2006; Aryakia and  Hamidoghli,  2010). Genetic factors in 
microtuberazation of potato are under the interaction of a number of factors such as basic 
nutrient media, culture conditions, photoperiod, sugar sources, solidifiers and plant growth 
regulators. Macro/micro elements, vitamins and other compounds in the basic nutrient medium 
and their chemical forms and concentration is one of the leading factors affecting 
microtuberization of potato. Content of the basal nutrient medium in plant tissue cultures studies 
is one of the most chief factors inducing callus induction and regeneration of plant species 
(Gamborg et al., 1976). The gaol of the study is also to determine effects of some commercial 
basal nutrient media (Murashige and Skoog (MS), Lindemann Orchid Medium, Knudson C 
Orchid Medium, Clc / Ipomoea Ep Medium) used commercially for in vitro micropropagation 
of tuberous and bulbous plants on micro tuberization of some potato varieties (Morfana  
Ausonia and Marabel). 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. PLANT MATERIAL  
 
Potato varieties (Morfana  Ausonia and Marabel) with high microtuberization capacity were 
used in the studies. 
 
 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         29 

2.2. SURFACE STERILIZATION AND SPROUTING   
 
Tubers of potato varieties were washed with commercial disinfectant and dried at the oven. The 
tubers of the varieties were then washed with sterile water and the tubers were incubated for 5-
10 minutes in 75% ethanol and then sterilized in 25% diluted sodium hypochlorite solution (5 
%) for 20 minutes. Sterilized tubers were rinsed 3 times with sterile pure water for 5 minutes. 
The tubers were then allowed to sproute at 20-24 ° C for 4 weeks under dark conditions. The 
apex of shoots with 1.0-1.5 cm length and other shoots developed from eyes were once again 
incubated for 2 minutes in 75% ethanol and then sterilized in 15% diluted sodium hypochlorite 
solution for 20 minutes after 4 weeks culture initation.  
 
2.3. IN VITRO CULTURE OF MERISTEMATIC TISSUES AND PRODUCTION OF 
PLANTLETS 
 
Surface-sterilized sprouting shoots reached 1.0-1.5 cm in length, were cut and the meristematic 
tissues were cut and cultured in medium containing 3% sucrose (Murashige and Skoog., 1962) 
mineral salts and vitamins and 0.2% gelrite. The pH of the nutrient medium were adjusted to 
5.6-5.8 using 1 N NaOH or HCl and 20 min under pressure of 121°C, 1.2 kg / cm2. The cultures 
were kept  to grow under white fluorescence at 24 ° C and for 16 hours of photoperiod. 
 
2.4. MICRU TUBER PRODUCTION 
 
Axillary meristems (0.5-cm length) with single-leaf  in 4-5-week-old plants growing in vitro 
were cultured at 22-24 ° C on basal nutrient media media (Murashige and Skoog (Murahige 
and skoog 1962, Lindemann Orchid Medium, Knudson C Orchid Medium, Clc / Ipomoea Ep 
Medium obtained from Duchefa) containing 2.0 mg / L BAP, 60 g / L sucrose, solidified with 
2.5 mg / L gelrite under the dark conditions.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
In all tested nutrients media, microtuberization  started from the bottom of the axillary buds 
after 3 weeks culture initation, after about 2 weeks, secondary microyumru formations occurred 
on the developed stem. The number of micro tubers per explant and the the explant ratio 
forming micro tuber were scored. After 6 weeks, the micro tubers developed were scored and 
there were statistically significant differences between basal media in all genotypes tested(P 
<0.01) (Table 1). The number of tubers per explant varied between 0.23-2.33 and the highest 
number of micro-tubers (2.33 micro tubers / explant) was obtained on Clc / Ipomoea Ep basal 
medium for Marabel cv. (Fig 1.) MS nutrient medium followed this medium with 2.13 micro 
tubers/ explant in Marabel. It was also found that the highest explant ratio forming micro tuber 
(93.3 %) was determined in Marabel cultivars on Clc / Ipomoea Ep basal medium. The highest 
explant ratio forming micro tuber (80.0 %) and and the highest number of micro-tubers (1.88 
micro tubers / explant) were obtained in Morfana on  MS medium. Clc / Ipomoea Ep Medium 
followed this medium with 1.33 micro tubers/ explant and 80 % explant ratio forming micro 
tuber. The maximum number of micro-tubers (0.66 micro tubers / explant) were obtained in 
Ausonia on  Clc / Ipomoea Ep Medium (Table 1.). When compared to basal media, MS and Clc 
/ Ipomoea Ep Medium media responded better than Lindemann Orchid Medium, Knudson C 
Orchid Medium, Clc to induce microtuberization. MS basal medium generally was used and 
gave the best response for mictober induction of potato (Ortiz-Montiel and Lozoya-Saldana, 
1987; Garner and Blake 1989;, Estrada et al., 1986; Vecchio et al., 1994; Coleman et al., 2001; 
Zhijun et al. 2005;  Zhang et al. 2006; Aryakia and  Hamidoghli,  2010, Uranbey et al. 2011). 
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However,  Clc / Ipomoea Ep and MS medium supplemented with BAP resulted in robust micro 
tuber proliferation in the study.   
 
Four basal medium used in this experiment revealed significant effects for potato 
microtuberization. Clc / Ipomoea Ep and MS medium exhibited best microtuberization in three 
potato varieties whwn compared to other basal media. 
 
Table 1. The effects of basal medium types on microtuberization of potato varieties 
 

Varieties The number of 
tubers per explant 

The explant ratio 
forming micro 

tuber 

Basal Medium Types 

Marabel 2.13 a* 93.3 a* Murashige and Skoog (MS), 
 1.86 b 70.0 b Lindemann Orchid Medium 
 1.77 b 93.3 a Knudson C Orchid Medium 
 2.33 a 93.3 a Clc / Ipomoea Ep Medium 

 
Varieties The number of 

tubers per explant 
The explant ratio 

forming micro 
tuber 

Basal Medium Types 

Morfana  1.88 a* 80.0 a* Murashige and Skoog (MS), 
 0.66 c            63.3 b Lindemann Orchid Medium 
 1.33 b 66.6 b Knudson C Orchid Medium 
 1.33 b 80.0 a Clc / Ipomoea Ep Medium 

 
Varieties The number of 

tubers per explant 
The explant ratio 

forming micro 
tuber 

Basal Medium Types 

Ausonia 0.43 b* 66.6 b* Murashige and Skoog (MS), 
 0.38 c 43.3 b Lindemann Orchid Medium 
 0.23 d 77.6 a Knudson C Orchid Medium 
 0.66 a 66.6 b Clc / Ipomoea Ep Medium 

*) Values within a column followed by different letters are significantly different at the 0.01 
probability level using Duncan’s multiple range test 
 

 
Fig 1. Effective microtuberization of Marabel potato cv on Clc / Ipomoea Ep Medium 

containing 2.0 mg / L BAP, 60 g / L sucrose and 2.5 mg / L gelrite 
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ŞANLIURFA KOŞULLARINDA BAZI SOYA [Glycine max. L.(Merill)] 
ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ 

 
DETERMINATION OF YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME SOYBEAN 
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CONDITIONS 
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ÖZET 
 
Bu araştırma, Şanlıurfa koşullarında ikinci ürün olarak bazı soya çeşitlerinin verim ve verim 
unsurlarının belirlenmesi amacıyla 2016 yılında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye 
Kampüsü deneme alanında, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüştür. Çalışmada, farklı olgunlaşma gurubuna giren 20 soya çeşidi (Adasoy, Agroyal, 
Blazer, MAY 5312, Nova, GAPSOY 16, Bravo, Umut 2002, Ataem 7, Arısoy, Atakişi, Cinsoy, 
İlksoy, Mersoy, Traksoy, Lider, Nazlıcan, SA 88, Safir ve Türksoy) bitki materyali olarak 
kullanılmıştır. Çalışmada dekara verim, protein oranı, yağ oranı, dekara yağ verimi ve hasat 
indeksi özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda dekara verimin 217.7-413.4 kg; hasat 
indeksinin %50.0-73.33; protein oranının %37.7-40.4; yağ oranının%14.87-19.1; yağ veriminin 
39.41-73.17 kg arasında kaldığı saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Soya [Glycine Maxl. (Merill)],Çeşit, Verim, Yağ Oranı, Protein Oranı 
 
ABSTRACT 
 
This study was established and carried out in 2016 in order to determine the yield and yield 
components of some soybean varieties as second crop with 3 replications according to the 
randomized blocks trial design at Harran University Eyyubiye Campus, Faculty of Agriculture, 
expeimant area in Şanlıurfa Province. In this study, 20 different soybean varieties (Adasoy, 
Agroyal, Blazer, MAY-5312, Nova, GAPSOY16, Bravo, Umut-2002, Ataem-7, Arısoy, 
Atakişi, Cinsoy, İlksoy, Mersoy, Traksoy, Nazlıcan, SA-88, Safir and Türksoy) were used as 
plant material. In this study, yield of perda, protein ratio, oil percentage, oil yield, and harvest 
index characteristic were investigated. According to our results seed yield from 217.7 to 413.4 
kg, protein ratio from %37.7 to 40.04, oil ratio from %14.87 to 19.1, oil yield from 39.41 to 
73.17 kg/da, harvest index from % 50.0 to 73.33 were determined. 
 
Keywords: Soybean[Glycine Max L. (Merill)], Variety, Seed Yield,  Protein Ratio, Oil Ratio 

 
*Bu makale Abdurrahman ERTAŞ’ın hazırladığı Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tarla Bitkileri Anabilim Dalında kabul edilen “Şanlıurfa koşullarında bazı soya (Glycine max. 
L. (Merill)) çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi” konulu yüksek lisans 
tezinden türetilmiştir. 
 
1.GİRİŞ 

Soya fasulyesi M.Ö. Uzakdoğu ülkelerinde keşfedilmiş ve orada yaşayan insanların beslenme 
alışkanlıklarında devrim yaratmıştır. Tarihte ilk olarak Çin’in doğusunda 11. ve 17. yy.’da gıda 
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maddesi olarak yetiştirilen soya, zamanla Filipinler, Japonya, Hindistan, Tayland’a ve 17. 
yüzyılın başında Avrupa’ya götürülerek yetiştirilmeye başlanmıştır. ABD’ye soya1804’de 
götürülerek Orta ve Batı Amerika'da yetiştirilmeye başlanmıştır. İlerleyen yıllarda soya üretimi 
en fazla ABD’de gelişmiş ve yaygınlaşmıştır Soyanın genetik orijin merkezi Mançurya ve 
Çin’dir (Öner, 2006). Asırlar boyunca Asya’da bulunan ülkelerin en önemli gıda maddesi 
kaynağını oluşturan soya, içerdiği protein, yağ, vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle, 
canlıların beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Soya fasulyesi, dünyada yemeklik yağ 
gereksiniminin dörtte birini karşılamaktadır (Sincik ve ark., 2005). Yaşadığımız dünyada birim 
alandan maksimum protein sağlayan soya, insan bünyesindeki yağ ve lipit metabolizmasını 
düzenleyen yağ asitlerini içerdiğinden, sağlıklı beslenme bakımından önemli bir gıda 
maddesidir. Ayrıca soya fasulyesi, sanayi sektörü için de önemli bir hammadde kaynağını 
oluşturmaktadır (Arıoğlu, 2014). 
 
Sıcak havayı dolayısıyla tropik ve subtropik iklimleri seven, tohumla çoğaltılan soya aynı 
zamanda bir kısa gün bitkisidir. Yani vejetatif (bitki gelişimi) dönemden, generatif  (çiçeklenme 
tohum oluşturma) döneme geçmesi için kısa gün periyoduna gereksinim gösterir. Işıklanma 
periyoduna tepkimesinden ötürü, ikinci ürün koşullarına en çok uyum sağlayan bitkilerden 
biridir (Board ve ark., 1996).Vejetasyon dönemi boyunca 500-650 mm suya gereksinim duyar. 
Çok yağışlı geçen Karadeniz bölgesi haricindeki bölgelerde sulama vasıtasıyla soya tarımı 
yapılabilmektedir. Drenajı iyi olan, killi-kumlu topraklarda yetişebilen soya fasulyesi için pH’sı 
5.5-7.1arasındaki topraklar ideal topraklardır. Soyada çıkış ekimden sonraki 102-138 saat 
arasında oluşur (Esendal ve Çırak 2005; Öner, 2006). Soya dik büyüyen, yetişme koşullarına 
bağlı olarak bitki boyu1-2.5 m. arasında değişebilen, fazla dallanan, kazık kök yapısına sahip 
bir baklagil bitkisidir. Tohumlarında bulunan yüksek yağ oranı nedeniyle soya, ziraat 
ürünlerinin gruplandırılmasında, yağlı tohumlu bitkiler arasında gösterilmektedir. Soya, 
köklerinde Rhizobium japonicum bakterileri ile ortak yaşam oluşturması sonucu, havadaki 
azotu bağlayarak hem azot gereksinimini karşılamakta, hem de kendinden sonraki bitkiye 
köklerindeki nodoziteleri ile zengin azot ve organik madde kazandırmaktadır. Soya 
tohumlarında % 36-40 protein, % 18-24 yağ, % 26 karbonhidrat ve % 8 madensel maddeler 
içermektedir. Bu nedenle soya, canlıların besin ihtiyaçlarını gidermede önemli bir görev 
üstlenir. Soya; bulundurduğu değerli besin maddeleri sebebiyle iki yüz elliden fazla sanayi 
koluna hammadde sağlamaktadır (İncekara, 1972). 
 
Hazır çorba ve tarhana üretiminde yararlanıldığı gibi, bazı ülkelerde yağı çıkarılmış soyanın un 
hali makarnalara % 5 değerinde karıştırılarak da kullanılmaktadır. Değişik tatlardaki soya sütü, 
salçası, filizi, unu ve eti gibi bir çok soyalı ürünün imal edilmesiyle, gıda sanayisinde kullanım 
sahası genişlemiştir. Besin maddesi olarak hamur mamulleri, şekerleme mamulleri, alerji 
yapmayan süt ve süt mamulleri, diyet ürünleri, suni et mamulleri vb yapımında 
yararlanılmaktadır (Kınacı, 2011). 
 
Endüstriyel hammadde olarak tutkal, sabun, alkol, plastik vb. yapımında yararlanılmaktadır. 
Yağı çıkarıldıktan sonra geri kalan posası yüksek oranda protein bulundurduğundan, iyi bir 
hayvan yemi olarak özellikle kanatlı yem rasyonlarında kullanılmaktadır. Özellikle kanatlı yem 
rasyonlarında bulunması, birim yemden canlı ağırlık kazanımını artırdığı gibi yumurta verimini 
de önemli ölçüde artırmaktadır. Tarlaya sık bir şekilde ekilip, çiçeklenme başlangıcında 
sürülmesi ve parçalanarak toprağa karıştırılması sonucu, yeşil gübre olarak da 
değerlendirilmektedir (Okçu ve ark., 2007). 
 
Bitkisel kaynaklı yağların özellikleri; elde edildiği bitkiye, içerdikleri yağ asitlerinin oranları 
ile çeşitlerine göre değiştiği için, tüketim amacına yönelik olarak üretim yapılması 
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gerekmektedir. Soya yağı; insan bünyesinde yağ ve lipit metabolizmasını düzenleyen yağ 
asitlerini içermesi ayrıca Omega-3 olarak bilinen linoleik yağ asidini ihtiva etmesi nedeniyle, 
beslenmede önemli bir yere sahiptir. Soya hastalıklara ve kansere yakalanma riskini azaltır ve 
vücudu güçlendirir (Haskınacı, 2004). Bundan dolayı, beslenme zinciri içerisinde soya yağının 
konulması ayrıca diğer yağ asitleri içeriklerinin bilinmesi, sağlıklı bir beslenmede daha yararlı 
olacaktır. 
 
Soyanın en önemli özelliklerinden biri de diğer bitkisel ve hayvansal yem kaynaklarına göre 
birim alandan daha fazla ve ucuz protein sağlamasıdır. Soya günümüzde zengin besin içeriği 
ve düşük üretim maliyeti ile gıda ürünlerinin imal edilmesinde yumurta, süt ve et proteini yerine 
kullanılmaktadır (Ali, 2010). Soya proteini, hayvan eti kaynaklı proteine en yakın protein olup, 
protein değeri yüksektir. Bundan dolayı, küspesi başta kümes hayvanları olmak üzere, 
küçükbaş hayvanlar ile süt ve besi sığırlarının beslenmesinde, protein kaynağı olarak son derece 
önem arz etmektedir (Arıoğlu, 2007). 
 
GAP bölgesinde yapılan çalışmalarda, yüksek sıcaklık nedeniyle ikinci ürün soyanın kökte 
yumru (nodozite) bağlayamadığı bu sebeble azotlu gübrelemenin şart olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca yüksek sıcaklığa ek olarak yöre topraklarında, kil oranının yüksek olması, 
bakteri faaliyetinin yavaşlamasına neden olmaktadır. Yani, nodozite oluşumu gerçekleşse bile, 
yüksek oranda bulunan kil nedeniyle, bakteri faaliyeti istenen düzeyde olmamakta, dolaysıyla 
bitki yeterli miktarda azotu alamamaktadır (Almaca, 1996). Bununla birlikte soya tarla bitkileri 
arasında azota en fazla gereksinim gösteren bitkilerden birisidir. 
 
Diğer kültür bitkilerine kıyasla, soyada azot uygulaması hem miktar olarak daha hassas, hem 
de daha karmaşık olup, 100 kg tane üretimi için soya bitkisi yaklaşık olarak 10 kg azot 
kullanmaktadır (Hardy ve ark. 1980). Baklagil bitkisi olan soya, gübreleme ile verilen azotu 
kullanmanın yanı sıra, Rhizobium bakterileri ile ortak yaşam sonucu, ihtiyaç duyduğu azotun 
önemli bir kısmını atmosferden sağlar. Soya fasulyesi, uygun koşullar altında ihtiyaç duyduğu 
azotun % 40-60’ını fiksasyon yoluyla karşılamaktadır (Hardarson ve ark. 1984; Rennic ve ark. 
1982). 
 
Dünya’da 2014 yılı istatistiklerine göre soya fasulyesi 117 milyon hektar alanda 308 milyon 
ton üretilmiştir. Ortalama soya verimi ise 262 kg/da olarak gerçekleşmiştir. 108 milyon ton 
üretim ile Amerika Birleşik Devletleri başta gelen soya üreticisi ülke durumundadır. ABD’nin 
ardından 86 milyon ton ile Brezilya ve 53 milyon ton üretim ile Arjantin başlıca soya üreticisi 
ve ihracatçısı ülkeler konumundadır. Dünya soya üretiminin %35’i ABD, %28’i Brezilya ve 
%17’si Arjantin’den sağlanmaktadır (Anonymous, 2016). 
 
2016 yılı istatistiklerine göre soya Türkiye’de 381.804 dekar alanda 165.000 ton soya fasulyesi 
üretilmiştir. Verim olarak ise dekara 432 oluşmuştur. Şanlıurfa ilimizde 2016 yılında 11.094 
dekar alanda ikinci ürün olarak yetiştirilmiş ve 2.010 ton üretim yapılarak, dekara 181 kg verim 
gerçekleşmiştir. Ülkemizde ekim alanı, üretim ve verim açısından en iyi il olarak Adana ilimiz 
başta gelmektedir (Anonim, 2016). 
 
Soyada verim ve verim öğelerini etkileyen en önemli etmenlerin başında kullanılan tohumun 
niteliği ve çeşit seçimi gelmektedir (Arıoğlu, 2007). Günümüzde soya çeşitleri vejetasyon 
sürelerine göre 12 olgunluk grubu içerisinde toplanmaktadır. Erkenci olan çeşitler yetişme 
süreleri çok kısa olan kuzey ülkelerde, geçci ve çok geçci çeşitler daha ziyade tropik ve 
subtropik güney ülkelerde yetiştirilir.  II., III. ve IV. grupta yer alan çeşitler yetişme süresi 
bakımından ülkemiz ekolojisine çok iyi uyum sağlar. Ana ürün ve normal ikinci ürün ekiminde 
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III. ve IV. olgunlaşma dönemine giren çeşitler, ikinci ürün geç ekimlerinde ise II. olgunlaşma 
grubuna giren çeşitler iyi sonuç vermektedirler. 
 
Çalışmamız; GAP bölgesinde ikinci ürün soya tarımını yaygınlaştırmak, yüksek verimli, yağ 
ve protein oranı yüksek, bölgeye daha iyi adapte olan yeni soya çeşitlerini belirlemek, ümitvar 
görülen çeşitlerin bölge tarımına kazandırılmasını sağlamak, yeni çeşitlerin ıslah edilmesine 
yardımcı olmak ve ileriki çalışmalara ışık tutmak amacıyla, planlanmış ve yürütülmüştür.  
Araştırmada bulunan verilere; tesadüf blokları deneme desenine göre MSTAT-C istatistik 
programı aracılığıyla varyans analizine tabi tutulmuş, istatiksel olarak önemli çıkan faktör 
ortalamaları arasındaki farklılıklar A.Ö.F. testine göre gruplandırılmıştır. 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Denemede materyal olarak Adasoy, Türksoy ve Nazlıcan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü’nden; Agroyal, SA 88, Safi ve Adana Agrova tohumluk firmasından; 
Arısoy ve Atakişi Adana Atlas tohum firmasından; Ataem 7, Gapsoy 16, Nova ve Umut-2002 
Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden; Bravo ve Lider Adana Progen 
tohumluk firmasından; Blaze ve May-5312 Adana May tohum firmasından; Cinsoy 
Kahramanmaraş CYD AĞAOĞLU tohum firmasından; İlksoy, Traksoy ve Mersoy Edirne 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilmiştir. 
 
Deneme, 2016 yılında Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alan ve nispeten Harran ovasını temsil 
eden, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü Ziraat Fakültesi deneme alanında, ikinci ürün 
soya tarımında değişik soya çeşitlerinin verim ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla, 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak planlanmış ve yürütülmüştür. 
Soyanın ikinci ürün gelişme süresince (Haziran-Ekim) ortalama sıcaklığının, 33.4-21.1°C uzun 
yıllar ortalaması ise 31.5-19.4°C arasında değiştiği görülmektedir. Maksimum sıcaklığının 
43.1°C ile Ağustos ayında, minimum sıcaklığının ise 12.9°C ile Ekim ayında olduğu tespit 
edilmiştir. Ortalama yağış miktarının en çok 3.4 mm, uzun yıllar ortalaması ise en çok 19.3 mm 
olduğu görülmektedir. Ortalama nispi nem %32.7-54.9 uzun yıllar ortalaması ise %38.8-
%51.8°C arasında değiştiği görülmektedir. Denemenin yürütüldüğü 2016 yılı haziran- ekim 
arasında maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıkların, uzun yıllar ortalamalarından daha 
yüksek seyrettiği söylenebilir (Anonim, 2016b). Çalışmanın yürütüldüğü alanın killi yapıda 
olduğu, pH’sı 7.2 olup nötr veya çok hafif alkali bir özellikte, organik maddece fakir, tuzluluğu 
önemsiz, kireç oranı %5.9 azotça fakir, fosfor miktarı 8.03 ppm, potasyum bakımından ise 
zengin olduğu anlaşılmaktadır (Anonim, 2016c). 
 
Ana ürün olarak buğday hasadı dikkate alınarak arazi ilk önce kültivatörle 10-15 cm’lik 
derinlikte sürüm yapıldıktan hemen sonra diskaro ile kesekler ufalanmış ve tapan çekilerek 
düzgün bir tohum yatağı hazırlanmıştır. Ekim; 70 cm aralığında 4 sıradan oluşan ve 5 m 
uzunluğunda olan 14 m² alandaki parsellere, 23 Haziran’da elle yapılmıştır. Ekim derinliği 3-4 
cm sıra üzeri sıklığı ise 5 cm olarak ayarlanmıştır. Ekim ile beraber dekara saf olarak 8 kg azot 
ve 8 kg fosfor (20-20-0 kompoze gübresinden 40 kg/da) taban gübre olarak uygulanmıştır. 
Yörede yapılan araştırmalarda yüksek hava sıcaklığı nedeniyle, soyada bakteri faaliyeti 
görülmediği bildirildiğinden (Almaca 1996), ekim esnasında bakteri aşılaması yapılmamış 
olup, dekara 8.4 kg saf azot (%21 Amonyum Nitrat gübresinden 40 kg/da), 08.08.2016 tarihinde 
üst gübre olarak uygulanmıştır. Ekimden sonra iyi bir çıkışın sağlanması için, ayrıca bitkinin 
ihtiyacına ve topraktaki nem durumuna göre vejetasyon süresi boyunca yağmurlama sulama 
sistemiyle toplam 8 kez sulama yapılmıştır. Çıkıştan sonra bitkiler 10-15 cm boylandığında elle 
ilk çapa ve seyreltme yapılmıştır daha sonra 10 gün ara ile 3 kez daha elle çapalama yapılmıştır. 
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Beyaz sinek zararlısına karşın 22.07.2016 ve 05.08.2016 tarihlerinde 2 kez mostar (%20 
Acetamiprid) insektisit (böcek ilacı) ile ilaçlama yapılmıştır. Yaprakların sararıp kısmen 
döküldüğü, baklaların nispeten kuruyarak kahverengileştiği dönemde (15 Ekim itibari ile) hasat 
elle yapılmıştır. Her parsele ilişkin hasat edilen bitkiler ayrı ayrı brandalar üzerinde kurutulup, 
elle dövülerek harman edilmiş ve tohumlar pervane ile savrularak ayıklanmıştır. Araştırmada 
incelenen karakterlerin belirlenmesinde, INTSOY (International Soybean Program) (Acar, 
2015) kullanılmıştır. 
Dekara verim (kg/da): Her parselin kenar sıraları ile baştan ve sondan 0.5 m’lik kısım atıldıktan 
sonra geriye kalan ortadaki iki sıra (70x2x4=5.6 m²’lik alan) hasat edilmiş ve harmanlanarak 
elde edilen tohumlar, parsel verimi olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra parsel verimleri 
dekara verim olarak hesap edilmiştir. 
 
Hasat indeksi (%):Her parselin ortadaki iki sırasından tesadüfen hasat edilen 10 bitki toplu 
olarak tartılmış daha sonra harmanlanmıştır. Tane ağırlığının, toplam bitki ağırlığına oranı 
üzerinden hasat indeksi “%” olarak hesaplanmıştır (Kolay, 2007). 
 
Yağ oranı (%):Her parselden elde edilen tohumlardan 30 g örnek alınmış,  laboratuvar 
değirmeni ile ince öğütülerek, etüvde 70°C sıcaklıkta 24 saat müddetle kurutulmuştur. 
Hazırlanmış olan numunelerden 2-4 g homojen örnek alınmış Soxhelet cihazında exktraksiyon 
yöntemine göre yağ analizi yapılmıştır (Anonymous, 1990). 
 
Yağ verimi (kg/da): Her parsele ait dekara verim değeri o parsele ait yağ oranı ile çarpılarak, 
yağ verimi kg/da olarak hesaplanmıştır. 
 
Protein oranı (%):Her parselden elde edilen tohumlardan alınan örneklerin Harran Üniversitesi 
Osman Bey kampüsündeki ziraat fakültesi laboratuvarda ‘‘mikrokjeldahl’’ yöntemi ile % azot 
oranları saptanıp ve 6,25 faktörü ile çarpılarak protein oranları hesaplanmıştır (Ivanov, 1973). 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. DEKARA VERİM (kg/da) 

Çizelge1. Denemede yer alan farklı soya çeşitlerinin, dekara verimine ilişkin ortalama değerler 
(kg/da) ve A.Ö.F. testine göre oluşan gruplar 
 

Çeşit Adı Ortalama Değer Gruplar 
Traksoy 217.74 h 
İlksoy 298.51 cdefg 
Lider 314.58 cdefg 
Nova 247.62 gh 
Umut 2002 406.23 ab 
Arısoy 413.39 a 
SA88 310.71 cdefg 
Bravo 365.59 abc 
GAPSOY16 331.37 cde 
Atakişi 323.21 cdef 
Agroyal 262.38 fgh 
Ataem 7 320.35 cdef 
MAY5312 355.06 abcd 
Cinsoy 341.66 bcde 
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Safir 306.84 cdefg 
Türksoy 289.58 defg 
Nazlıcan 300.89 cdefg 
Blaze 298.21 cdefg 
Mersoy 284.22 efgh 
Adasoy 331.25 cde 

Ortalama 315.97  
A.Ö.F.(%5) 67.98  

Çizelge 1’den; denemede yer alan soya çeşitlerine ilişkin dekara verimin 217.74-413.39 kg/da 
arasında değiştiği, en yüksek dekara verimin (413.4 kg) Arısoy çeşidinden, en düşük dekara 
verimin ise (217.7 kg) Traksoy çeşidinden elde edildiği anlaşılmaktadır. Çalışmamızda dekara 
verime ilişkin elde edilen bulgular, Kan ve ark. (2011),Karakuş ve ark. (2011), Dolapçı (2012), 
Karakuş ve ark. (2013),Acar (2014), Bakal ve ark. (2015),Yıldırım (2017) adlı araştırıcıların 
bulgularıyla tamamen veya kısmen uyum içerisindedir. Ancak Sincik ve ark. (2005),Sincik ve 
ark. (2008),Yaver ve Paşa (2009), Karaaslan (2011), Acar (2015) adlı araştırıcıların bulguları 
çalışmamızda elde edilen bulgulardan daha düşük; Ünal ve Önder (2008), Ay (2012) adlı 
araştırıcıların bulguları ise çalışmamızda elde edilen bulgulardan daha yüksek çıkmıştır.  

3.2. HASAT İNDEKSİ (%) 

Çizelge 2’den; denemede yer alan soya çeşitlerine ilişkin hasat indeksinin % 50.0-73.3 arasında 
değiştiği, en yüksek hasat indeksinin (%73.33) İlksoy çeşidinden, en düşük hasat indeksi ise 
(%50.0) Lider çeşidinden elde edildiği anlaşılmaktadır. Çalışmamızda hasat indeksine ilişkin 
elde edilen bulgular, Ay (2012), Acar (2015) adlı araştırmacıların bulgularından daha yüksek 
çıkmıştır. Bu çalışma ile diğer araştırmacıların çalışmaları arasındaki farklılık; çalışmalarda 
kullanılan çeşitlerin farklı genetik yapıya sahip olmasından, farklı çevre koşulları ile çeşitlerin 
etkileşiminin farklılığından kaynaklanmış olabilir.  

Çizelge 2. Denemede yer alan farklı soya çeşitlerinin, hasat indeksine ilişkin ortalama değerler 
(%) ve A.Ö.F. testine göre oluşan gruplar 

 
Çeşit Adı Ortalama Değerler Gruplar 
Traksoy 73.00 ab 
İlksoy 73.33 a 
Lider 50.00 h 
Nova 58.67 cdefgh 
Umut 2002 54.67 fgh 
Arısoy 59.67 cdefgh 
SA88 58.00 efgh 
Bravo 69.00 abcde 
GAPSOY16 50.67 h 
Atakişi 54.67 fgh 
Agroyal 60.67 cdefgh 
Ataem 7 54.67 fgh 
MAY5312 62.00 bcdefgh 
Cinsoy 65.00 abcdef 
Safir 67.00 abcde 
Türksoy 69.67 abc 
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Nazlıcan 58.33 defgh 
Blaze 66.00 abcde 
Mersoy 53.67 gh 
Adasoy 69.33 abcde 

Ortalama 61.40  
A.Ö.F.(%5) 11.09  

 

3.3. YAĞ ORANI (%) 

Çizelge 3’den denemede yer alan soya çeşitlerine ilişkin yağ oranının % 14.87-19.07 arasında 
değiştiği, en yüksek yağ oranının (%19.07) MAY5312 çeşidinden, en düşük yağ oranının ise 
(%14.87) Nazlıcan çeşidinden saptandığı anlaşılmaktadır. Özellikle yağlık olarak yetiştirilen 
çeşitlerde yağ oranının yüksek olması arzu edilen bir durumdur. Yöremizde hüküm süren yaz 
sıcakları, ikinci ürün olarak yetiştirilen soya çeşitlerinde beklenen etkiyi göstermediği 
söylenebilir. Bu durum çeşitlerin genetik yapısı bölgeye adaptasyonu ve kültürel 
uygulamalardan kaynaklanmış olabilir. Çalışmamızda yağ oranına ilişkin elde edilen bulgular, 
Sincik ve ark. (2008), Kan ve ark. (2011), Ay (2012),Acar (2015), Bakal ve ark. (2015) adlı 
araştırmacıların bulgularıyla kısmen ya da tamamen uyum içerisindedir. Ancak Yılmaz ve ark. 
(2005), Dolapçı (2012), Acar (2014), Ünal ve Önder (2008), Yıldırım (2017) adlı 
araştırmacıların bulguları çalışmamızda elde edilen yağ oranı ile ilgili bulgulardan daha yüksek 
çıkmıştır. İncelenen literatürler ile kendi bulgularımız arasında ortaya çıkan yağ oranına ilişkin 
farklılığın, denemelerin farklı çeşitler ile değişik ekolojik koşullarda farklı üretim teknikleri 
uygulanarak yürütülmesinden kaynaklandığı sanılmaktadır. 
 
Çizelge 3. Denemede yer alan farklı soya çeşitlerinin, yağ oranına ilişkin ortalama değerler(%) 

ve A.Ö.F. testine göre oluşan gruplar 
 

Çeşit Adı Ortalama Değer Gruplar 
Traksoy 18.11 cde 
İlksoy 18.87 ab 
Lider 18.50 abc 
Nova 17.43 efgh 
Umut 2002 17.57 efgh 
Arısoy 17.70 defgh 
SA88 17.07 h 
Bravo 17.80 cdefg 
GAPSOY16 17.57 efgh 
Atakişi 17.80 cdefg 
Agroyal 18.30 bcd 
Ataem 7 17.50 efgh 
MAY5312 19.07 a 
Cinsoy 17.57 efgh 
Safir 17.27 fgh 
Türksoy 17.07 h 
Nazlıcan 14.87 ı 
Blaze 17.13 gh 
Mersoy 17.87 cdef 
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Adasoy 17.90 cdef 
Ortalama 17.65  

A.Ö.F.(%5) 0.7205  
 

3.4.YAĞ VERİMİ (kg/da) 

Çizelge 4’den; denemede yer alan soya çeşitlerine ilişkin yağ veriminin 39.41-73.17 kg/da 
arasında değişmektedir. Dekara en yüksek yağ veriminin (73.17kg) Arısoy, en düşük dekara 
yağ veriminin ise (39.41kg) Traksoy çeşidinden elde edildiği izlenebilmektedir. Çeşitlerimiz 
yağ verimi bakımından normal sınırlar içerisinde yer almıştır. Çalışmamızda yağ verimine 
ilişkin elde edilen bulgular, Acar (2014) adlı araştırmacının bulgularıyla kısmen ya da tamamen 
uyum içerisindedir. Sincik ve ark. (2008) adlı araştırmacının dekara yağ verimine ilişkin 
bulguları elde ettiğimiz bulgulardan düşük; Ünal ve Önder (2008) ve Dolapçı (2012) adlı 
araştırmacıların bulguları, çalışmamızda elde edilen bulgulardan daha yüksek çıkmıştır.  

Çizelge 4. Denemede yer alan farklı soya çeşitlerinin, yağ verimine ilişkin ortalama değerler 
(kg/da) ve A.Ö.F. testine göre oluşan gruplar 

 
Çeşit Adı Ortalama değer Gruplar 
Traksoy 39.41 h 
İlksoy 56.41 cdef 
Lider 58.18 cde 
Nova 43.23 gh 
Umut 2002 71.50 ab 
Arısoy 73.17 a 
SA 88 52.85 defg 
Bravo 65.06 abcd 
GAPSOY 16 57.86 cde 
Atakişi 57.65 cdef 
Agroyal 48.15 efgh 
Ataem 7 56.29 cdef 
MAY 5312 67.66 abc 
Cinsoy 59.97 bcde 
Safir 52.98 defg 
Türksoy 49.44 efgh 
Nazlıcan 44.66 fgh 
Blaze 51.14 efgh 
Mersoy 50.75 efgh 
Adasoy 59.28 bcde 
Ortalama 55.83  

A.Ö.F.(%5) 12.67  
 
3.5.PROTEİN ORANI (%) 
 
Çizelge 5’den; denemede yer alan soya çeşitlerine ilişkin protein oranının %37.27-40.40 
arasında değiştiği, en yüksek protein oranının (%40.40) Nova çeşidinden, en düşük protein 
oranının ise (%37.27) MAY5312 çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitlerimiz protein oranı 
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bakımından normal sınırlar içerisinde yer almaktadır. Çalışmamızda protein oranına ilişkin 
bulgular, Söğüt ve ark. (2005), Sincik ve ark. (2008), Kan ve ark. (2011), Bakal ve ark. (2015) 
adlı araştırıcıların bulgularıyla kısmen ya da tamamen uyum içerisindedir. Protein oranına 
ilişkin bulgularımız; Ünal ve Önder (2008), Dolapçı (2012),Acar (2014) adlı araştırmacıların 
bulgularından daha yüksek, Ay (2012),Yıldırım (2017) adlı araştırmacıların bulgularından ise 
daha düşük değerler oluşturmuştur.  
 
Çizelge 5. Denemede yer alan farklı soya çeşitlerinin, protein oranına ilişkin ortalama değerler 
(%) ve A.Ö.F. testine göre oluşan gruplar 
 

Çeşit Adı Ortalama Değer Gruplar 
Traksoy 39.83 ab 
İlksoy 37.93 ghı 
Lider 38.47 efgh 
Nova 40.40 a 
Umut 2002 39.43 bcd 
Arısoy 38.23 fgh 
SA88 38.60 defgh 
Bravo 38.70 defgh 
GAPSOY16 38.97 bcdef 
Atakişi 38.77 cdefg 
Agroyal 38.90 bcdef 
Ataem 7 38.77 cdefg 
MAY5312 37.27 ı 
Cinsoy 38.73 cdefgh 
Safir 39.30 bcde 
Türksoy 39.83 ab 
Nazlıcan 39.40 bcde 
Blaze 39.67 abc 
Mersoy 38.30 fgh 
Adasoy 37.80 hı 
Ortalama 38.86  
A.Ö.F.(%5) 0.94  

 
SONUÇ 
 
Çalışma sonucunda dekara verimin 217.7-413.4 kg; hasat indeksinin %50.0-73.33; protein 
oranının %37.7-40.4; yağ oranının%14.87-19.1; yağ veriminin 39.41-73.17 kg arasında kaldığı 
saptanmıştır. En yüksek dekara verimin (413.4 kg) Arısoy çeşidinden alındığı tespit edilmiş 
olup; çeşitler arasında en iyi performans gösteren Arısoy çeşidinin çiftçilere tavsiye edileceği 
çalışmamızdan anlaşılmaktadır. 
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ÖZET 
Meyve içerikli gıda maddelerinin üretim ve tüketimi artış göstermektedir. Bu ürünler, meyvenin 
kendisini tüketmek istemeyen tüketiciler özellikle çocuklar ve gelişme çağındaki gençler 
tarafından oldukça tercih edilmektedir. Kayısı, yüksek fenolik madde içeriği ve antioksidan 
özelliği ile meyve içerikli ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir meyvedir.  
Kinoa ise; aminoasitler, mineral, vitamin, yağ, protein, karbonhidrat ve lif yönünden zengin ve 
kuraklığa dayanaklı olması nedeniyle oldukça stratejik ve son yıllarda dikkatleri üzerine çeken 
bir bitkidir.  
Bu çalışmada; kinoa ve kayısı karışımı ile hazırlanan sosun (%30 kayısı, %3 kinoa, aroma 
verici, şeker, su modifiye nişasta, siyah havuç suyu konsantresi, karragenan ve beta 
karoten) %3, %5 ve %7 oranlarda eklendiği pudingler hazırlanmış ve protein, yağ, kuru madde 
analizleri yapılarak; tekstür analizi ve pH değerleri ile toplam mezofilik aerob bakteri (TMAB) 
sayısı 5 gün boyunca takip edilmiştir. Tüm analizler üç tekerrürlü olacak şekilde yürütülmüştür. 
Kontrol grubu olarak; sos içermeyen puding hazırlanmıştır. Pudinglerin hepsi aynı 
formülasyonla hazırlanmışlardır. Ayrıca, 9’lu hedonik skalanın kullanıldığı duyusal analiz 9 
panelist tarafından analizin 1., 3. ve 5. günlerinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları 
incelendiğinde; pH değerleri; sade, %3, %5 ve %7 sos içerikli pudinglerde sırasıyla ortalama 
olarak 5 gün için 6.71, 6.47, 6.41 ve 6.36 olarak ölçülmüştür. Yağ değerleri; sade, %3, %5 
ve %7 sos içerikli pudinglerde ortalama olarak sırasıyla 2.37, 2.34, 2.28 ve 2.26 olarak 
ölçülmüştür. Yine aynı şekilde protein değerleri 2.37, 2.15, 2.18 ve 2.10 olarak ölçülürken; kuru 
madde değerleri %21.59, %23.39, %24.32 ve %25.55 olarak ölçülmüştür. TMAB sayıları tüm 
örneklerde ilk gün 1 log’dan az iken 5.günde 2 log değerlerine ulaşmıştır. Duyusal analiz 
sonuçları incelendiğinde ise genel olarak puding beğeni seviyesinin 7 (beğendim) seviyelerinde 
olduğu, beğeninin zaman geçtikçe düşüş gösterdiği ve soslu pudingler içerisinde %5 orana 
sahip olanın daha yüksek beğeni aldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak %5 sos içeriğne sahip 
puding raf ömrü tüketiciye alternatif ve fonksiyonel bir tatlı olarak sunulabilir. 
Anahtar Kelimeler: Kayısı, Kinoa, Sos, Puding 

ABSTRACT 
Production and consumption of fruit-containing foodstuffs have been increased. These products 
are highly preferred by consumers who do not want to consume the fruit itself, especially 
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children and adolescent. Apricot is a widely used in fruit containing products due to its high 
phenolic content and antioxidant properties.  
Quinoa is due to fact that, rich in amino acids, minerals, vitamins, fat, protein, carbohydrate 
and fiber and resistant to drought, is a very strategic and attracted attention in recent years.  
In the current study; puddings were prepared in 3%, 5% and 7% proportions of the quinoa and 
apricot mixture sauce (30% apricot, 3% quinoa, flavoring, sugar, water modified starch, black 
carrot juice concentrate, carrageenan and beta carotene) were added and protein, fat and dry 
matter analyzes were performed. Then, the total mesophilic aerob bacteria (TMAB) counts were 
monitored for 5 days by textural analysis and pH values. All analyzes were performed in 
triplicate. Pudding not to added any sauce (plain) was prepared as control group. All of the 
puddings were standardized with the same formulation. In addition, the sensory analysis form, 
which used a 9-hedonic scale, was evaluated by 9 trained panelists on the 1st, 3rd and 5th days 
of the analysis. When the results of the study were examined; pH values of plain, 3%, 5% and 
7% sauce puddings were measured as 6.71, 6.47, 6.41 and 6.36 respectively for an average 
during 5 days. Fat values of plain, 3%, 5% and 7% sauced puddings were averagely at 2.37, 
2.34, 2.28 and 2.26, respectively. Similarly, protein values were measured averagely as 2.37, 
2.15, 2.18 and 2.10; dry matter values were measured as 21.59%, 23.39%, 24.32% and 25.55%. 
TMAB numbers were less than 1 log on the first day for all samples and reached 2 log on the 
5th day. When the sensory analysis results were examined, it was observed that the pudding 
rating level was 7 (liked) in general, the taste decreased as time passed and the 5% rate of sauce 
puddings received higher rating. Consequently, the shelf life of the pudding with a 5% sauce 
content can be offered to the consumer as an alternative and functional dessert. 
Keywords: Apricot, Quinoa, Sauce, Pudding 

1. INTRODUCTION 
Consumers across the world have tended healthy and nutritious foods due to fact that, they gain 
more awareness of the links between food and health [1], [2]. Fruits are mostly demanded for 
their health benefits because of their high phenolic content, bioactive compound, antioxidant 
compounds which reduce the risk of chronic disease by protecting against free-radical mediated 
damage, vitamin and minerals contents. Besides, not only itself of the fruits, fruit products such 
as fruit yogurt and fruit juices are widely consumed too [3]–[6]. Apricot is widely used in fruit 
containing products due to its high phenolic content, antioxidant properties, sugars, fibers, 
minerals, bioactive phytochemicals, vitamins (like A, C, thiamine, riboflavin, niacin and 
pantothenic acid), organic acid contents [2], [7]–[11]. Also, color, appearance and flavor of the 
apricot is admired by consumers [9]. The leader of apricot cultivation in the World is in Turkey 
that is effective in the frequent use of apricot in food products that produced in here [8], [12], 
[13]. 
Quinoa is a plant that grows many different altitudes and under various climate conditions due 
to fact that, seeds of the quinoa resistant to drought and frost [14]–[19]. Recently, it has become 
very popular because of its nutritional quality. Quinoa is rich in amino acids, proteins, minerals, 
vitamins, lipids, carbohydrate and fiber [15], [16], [19]–[21]. Due to these essential nutrient 
contents of the quinoa, it has many positive effects on human health such as regulating 
metabolic parameters, protecting the cell membrane in brain neuron, reduces the risk of 
childhood malnutrition and cardiovascular disease [22], [23]. Besides, because of its high 
nutritional content and gluten-free content, it is a nutrient that can meet the protein and 
carbohydrate needs of celiac disease and vegan people [18], [24], [25]. Due to high nutrition 
content and resistant to drought, quinoa is accepted a very strategic foods and important for 
food security. Thus, studies about use of its seeds in many food productions such as bread and 
flour has increased [17], [20], [24], [26]–[29].      
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In line with this information; puddings were prepared in 3%, 5% and 7% proportions of the 
quinoa and apricot mixture sauce taken a company in Bursa, Turkey were added and protein, 
fat and dry matter analyzes were performed. Then, the total mesophilic aerob bacteria (TMAB) 
counts were monitored for 5 days by textural analysis and pH values. Pudding not to added any 
sauce (plain) was prepared as control group. All of the puddings were standardized with the 
same formulation. The reason why pudding is preferred for the application of the sauce is; it is 
considered to be one of the most consumed products in the world and it is thought that the 
aroma of the sauce could be fit more to a product consumed as a sweet. In addition, the sensory 
analysis form, which used a 9-hedonic scale, was evaluated by 9 trained panelists on the 1st, 
3rd and 5th days of the analysis.  

2. MATERIALS AND METHODS 
PREPARATION OF PUDDING SAMPLES  
All of the puddings were standardized with the same formulation and prepared with 3% fatty 
UHT milk, sugar, corn starch, flour and sauce mixture in the specified amounts except the plain 
one. Sauce puddings were prepared in 3%, 5% and 7% proportions of the quinoa and apricot 
mixture sauce which were provided from a company in Bursa, Turkey and contents 30% 
apricot, 3% quinoa, flavoring, sugar, water modified starch (E1422), black carrot juice 
concentrate, carrageenan (E407) and beta carotene (E160a) were added. The pudding not to 
added any sauce (plain) was prepared as control group. All pudding samples were stored at 4°C 
after produced during the 5-day period. 

TOTAL MESOPHILIC AEROBIC BACTERIA (TMAB) COUNTS 
AOAC 1990 method was followed for total mesophilic aerobic bacteria count [30]. 

DETERMINATION OF DRY MATTER 
Determination of dry matter at the pudding samples was made according to AOAC 1990 
Methods in triplicate by using a drying oven (Nüve KD 200) [30]. 

DETERMINATION OF FAT 
Determination of fat was done at the pudding samples in terms of Gerber Method in triplicate 
[31]. 

DETERMINATION OF PROTEIN 
Protein amount of the pudding samples was done in triplicate by the Kjeldahl Method (Foss 
Kjeltec 8000) [30]. 

MEASUREMENT OF pH VALUE 
pH values were measured in triplicate directly using hand type pH meter with standard pH 
probe (Mettler Toledo- SG2-FK) [32]. 

TEXTURE PROFILE ANALYSIS 
Texture profile analysis (TPA) of the samples were performed by texture analyzer (TA.XT plus 
texture analyzer). Then, 5 kg loadcell, p35 probe, 5 mm/sc test speed, 10 cm distance were 
chosen for the analysis. All measurements were done in triplicate. 

SENSORY ANALYSIS 
Sensory analysis of the pudding samples was done as far as 9-point hedonic scale (ranked from 
1 to 9 as dislike extremely and like extremely respectively) with 9 training panelists The 
panellists were scored the samples according to flavour, odour, colour and consistency 
properties [33]. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
TOTAL MESOPHILIC AEROBIC BACTERIA (TMAB) COUNTS 
Number of total viable bacteria on the pudding samples at 1st to 5th  days at 4̊C stored were 
shown as mean value of triplicate experiments at Table 1. 
Table 1. Results of total mesophilic aerobic bacteria counting on the pudding samples from 1st 
to 5th day (Log). 
 

Pudding Samples 1st day  2nd day  3rd day 4th day 5th day 

Plain <1.00 1.37 1.87 1.95 1.97 

3% Sauce <1.00 <1.00 1.56 1.80 1.87 

5% Sauce <1.00 1,52 1.97 2.07 2.00 

7% Sauce <1.00 <1.00 1.88 1.97 2.07 

It is clearly seen that on Table 1, TMAB numbers were less than 1 log on the first day for all 
samples and reached 2 log on the 5th day. Also, the numbers were increased with rise sauce 
rates cause of most probably high nutrition content of the sauce. Besides, the sauce was slowed 
the growth rate of the bacteria for first 3 days. However, even maximum amount of the TMAB 
on the pudding samples were low than the limit of legislation (max 2-3 log units) for 
Staphylococcus aureus on puddings (Turkish Food Codex) [34].  

DETERMINATION OF DRY MATTER, FAT AND PROTEIN 
Amount of dry matter, protein and fat at pudding samples were demonstrated as mean value of 
triplicate experiments at Table 2 in the way that percentage.  
Table 2. Amount of dry matter, protein and fat of the pudding samples (%). 
 

Pudding Samples Dry Matter Protein Fat 

Plain 21.59 2.37 2.37 

3% Sauce 23.39 2.15 2.34 

5% Sauce 24.32 2.18 2.28 

7% Sauce 25.55 2.10 2.26 

According to Table 2, amounts of protein and fat of the pudding samples were pretty close each 
other for all pudding samples. Besides, dry matter values of the puddings were increased from 
21.59 to 25.55 respectively with rise sauce rates opposite of protein and fat values. 
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pH VALUES 
pH values of all the pudding samples were measured in triplicate at between 1st day and 5th day. 
Alterations on the values were indicated as mean values of the triplicate experiments at Table 
3. 
Table 3. pH Values of the pudding samples from 1st to 5th day. 

Pudding Samples 1st day 2nd day 3rd day 4th day 5th day 

Plain 6.71 6.70 6.70 6.72 6.73 

3% Sauce 6.45 6.45 6.47 6.51 6.56 

5% Sauce 6.44 6.42 6.40 6.41 6.41 

7% Sauce 6.34 6.31 6.34 6.39 6.40 

When the sauce rate increased, pH values decreased from 6.71 to 6.34 as expected because of 
acidic intensity of the sauce. Also, the values were slightly changed with time especially first 3 
days for all samples. It deduced that, the pudding samples were generally protect their pH levels 
during 5-day storage at 4 °C. It is expected, when there was not any deterioration on the texture 
and taste of the food [35]. Similarly, the study of Turgut and Cakmakci (2017) with probiotic 
strawberry yoghurts is an another example of this situation. In the first 5 storage-day of the 
yoghurt samples, they protected their 4.40 pH levels roughly [36]. However, 3-days storage 
would be better for the puddings, when considered relationship between pH values and storage 
time [37], [38]. 

TEXTURE PROFILE ANALYSIS 
TPA results of the pudding samples were given as mean values of the triplicate experiments at 
Table 4 for 5 days. 
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Table 4. Results of TPA on the pudding samples from 1st to 5th day. 

 
To the results on the Table 4; hardness,  gumminess and chewiness were increased with rised 
sauce rates, but they decreased on 5th day because of syneresis. Springiness, cohesiveness and 
resilience were close to each other among the samples. Also, any correlation was observed for 
adhesiveness. In generally, all parameters were not considerably different on sauce added 
puddings especially 3% and 5% from the control. The results were similar to the study Zheng 
et al. (2017) with milk pudding samples added different ratio (0%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%) 
bamboo shoot diatery fiber (BSDF). According to the study results; when the ratio of BSDF 
was increased till 2%, hardness and gumminess increased like the current study. 2.5% 
concentration BSDF was damaged structure of the puddings [39]. Similarly, according to 
results of the study of Rahim and Gülova (2016) about puddings added different concentrations 
(0.0125 %, 0.025%, 0.05%, 0.1%, 0.2%) Turkish saffron and Iranian saffron, hardness values 
were increased with rising saffron concentration [40]. 

SENSORY ANALYSIS 
The pudding samples were evaluated by 9 training panellists with regard to four different 
sensory characteristics and the results were given at Table 5 as 2-day intervals for 5 days with 
calculated mean values and standard deviation for 9 panellists’ valuation scores.  
Table 5. Sensory analysis result of the pudding samples with calculated mean values and 
standard deviation for 9 panellists’ evaluation scores. 
 

Pudding Samples Days Flavour  Odour  Colour  Consistency  
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Plain 

1 7.56±0.83 7.56±1.26 8.22±0.42 7.67±0.82 

3 7.44±0.83 7.44±1.26 8.11±0.57 7.56±0.83 

5 7.00±1.00 7.00±1.12 7.63±0.86 6.13±1.17 

3% Sauce 

1 7.56±0.68 7.22±1.23 7.67±0.94 7.33±0.94 

3 7.67±0.82 7.22±1.23 7.56±0.96 7.44±1.07 

5 7.00±1.00 7.25±1.30 7.63±0.99 6.50±1.12 

5% Sauce 

1 7.78±0.63 7.11±1.45 7.89±0.74 7.22±1.55 

3 7.67±0.67 7.00±1.33 7.67±0.67 7.22±1.55 

5 7.13±1.17 7.38±1.49 7.75±0.83 6.38±1.11 

7% Sauce 

1 7.11±1.10 7.33±1.33 8.11±0.74 7.22±1.13 

3 7.11±1.10 7.22±1.23 8.00±0.67 7.22±1.13 

5 6.38±1.11 7.13±1.45 7.63±0.70 6.25±0.97 

When the sensory analysis results were examined, it was observed that the pudding rating level 
was roughly 7 (liked) in general, the taste decreased as time passed and the 5% rate of sauce 
puddings received higher rating.  Thus, concentration of the sauces is important for palate of 
the consumers. This deduction could supported the study of Tomaschunas et al.(2013) which 
was done for custards with various concentration  fat content (0.1% to 15.8%) and type of fat, 
using different types of milk, dairy cream, or vegetable fat cream. Admiration of consumers 
were shown alterations with the different concentrations and contents at approximately 4-7 
ranges [41]. Besides, colour of the samples were scored highest number (from 7.63 to 8.22) for 
all samples and chosen test days, when compared other samples. Therefore, the puddings were 
call attention to panellists as consumers in the study on first sight and it is important for selling 
and consuming of the products [33].  

4. CONCLUSION 
Nowadays, people are commonly consumed desserts along with the changes in life style and 
eating habits. Besides, consumption of healthy foods especially functional foods are very 
popular due to fact that, with human population growth, disease are rised especially metabolic 
ones. Also, the advents of climate change with population growth, food security is gained 
majority. So, apricot is a vulnerable fruit because of high nutrition contents and consuming is 
important for health. Additionally, Turkey is the World’s top producer of apricots. On the other 
hand, quinoa has essential contents and resistant to drought. Therefore, it is a very strategic 
food material and attracted attention in recent years. According to these, the apricot quinoa 
mixed sauce pudding studied at the current study is meet the all demand of the consumers. Also, 
the study is an original sample to use of quinoa in the food products with applying out of bakery 
products.    
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To the study results, the sauce additive was not effect negatively the puddings by 
microbiological, physicochemical and admire of consumers. Besides, it could be better that 
consume in 3 days of the puddings. According to all datas of the study, 5% rate of sauce pudding 
could presented to consumers for their health benefits and palates. Also, 3-day shelf life at 4 °C 
should be recommended.  
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ÖZET 
İnsanların ve hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için sağlıklı bir gastrointestinal 
sistemine sahip olmaları gerekir. Bunun sağlanması da intestinal mikroflora ile olmaktadır. 
İntestinal sistemdeki yararlı mikroflorayı güçlendirmek için probiyotik ve prebiyotikler 
gıdalarda uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Probiyotikler, sindirim sisteminde yer alarak 
sağlığa faydalı etkileri bulunan canlı bir gıda katkısı olarak tanımlanır (Ziemer ve Gibson, 
1998). Yaygın olarak kullanılan probiyotik bakterilerden birisi Lactobacillus casei’ dir.  
Lactobacillus casei sağlıklı bağışıklık sistemi ve hücresel fonksiyon ile bağırsak sisteminde 
yararlı bakterilerin gelişimini destekleyici özelliğe sahip probiyotik bakterilerdendir. Yapılan 
bazı çalışmalarda L.casei’nin, zararlı bakterilerin aktivitelerinde değişikliğe sebep olduğu 
görülmüştür. İntestinal sistemdeki mikrofloral dengenin yeniden kazanılması için dışarıdan 
destek alınması gerekmektedir. Bu nedenle probiyotik bakteri kültürleri direkt olarak veya süt 
ve süt ürünleri ile dolaylı olarak piyasaya sunulmuştur. Probiyotiklerin önemli sağlık 
etkilerinden yararlanma amaçlı üretilen en yaygın ürünü yoğurttur. Son yıllarda üretilen 
yoğurtların bileşimine klasik yoğurt starterlerinin yanı sıra probiyotik kültürler de ilave edilerek 
ürüne ekstra fizyolojik etki ve besin değeri kazandırılmaktadır. Probiyotiklerin gelişimini 
destekleyen en önemli bileşen prebiyotiklerdir. Prebiyotikler; konakçının sağlığına yararı olan 
gastrointestinal floradaki aktivite veya kompozisyonun spesifik değişimlerine izin veren 
fermente olan bileşenler olarak tanımlanmıştır (Gibson ve Roberfroid, 1995). Günümüzde 
prebiyotik kaynakları; bazı meyve ve sebzeler, hindiba, soya fasulyesi, buğday ve arpadır. Bu 
çalışmada çiğ inek sütlerine farklı oranlarda bezelye unu ve probiyotik kültür ilave edilerek 
yoğurt üretilmiştir. Bu amaçla çiğ inek sütlerine kontrol ve %0.5 ve %1 oranlarında bezelye 
unu ilave edilmiştir. Sütler pastörize edildikten sonra S.thermophilus, Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus ve L. casei’ den oluşan ABT-7 kültürü ile inoküle edilmiştir. Elde edilen 
probiyotik yoğurtlar 20 gün süreyle depolanmış ve depolamanın 1., 10. ve 20. günlerinde 
fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizleri yapılarak bazı kalite özellikleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bitkisel Un, Yoğurt, Probiyotik, Prebiyotik, Kalite   
 
ABSTRACT 
 
Human and animals must have a healthy gastrointestinal tract to maintain a healthy life which 
is achieved by intestinal microflora. Probiotics and prebiotics have been used in food to 
strengthen the beneficial microflora in the intestinal tract for a long time. Probiotics are defined 
as a live food supplement with beneficial health effects in the digestive tract. One of the 
commonly used probiotic bacteria is Lactobacillus casei which is one of the probiotic bacteria 
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that support the development of healthy immune system and cellular function and beneficial 
bacteria in the intestinal tract. Some studies have shown that L.casei causes change in the 
activities of harmful bacteria. External support is required to regain the microfloral balance in 
the intestinal tract. Therefore, probiotic bacterial cultures were introduced directly or indirectly 
with milk and dairy products in the market. Yogurt is the most common product produced by 
probiotics to benefit from significant health effects. In addition to the traditional yoghurt 
starters, probiotic cultures are also added to the composition of yoghurts to provide extra 
physiological effect and nutritional value in recent years. The most important component that 
supports the development of probiotics is prebiotics. Prebiotics are defined as fermented 
components that allow specific changes of activity or composition in the gastrointestinal flora 
that are beneficial to the health of the host (Gibson ve Roberfroid, 1995). Today, some fruits, 
vegetables, chicory, soybeans, wheat and barley are prebiotic sources. In this study, yoghurt 
was produced by adding different amounts of pea flour and probiotic culture to raw milk. For 
this purpose, control and 0.5% and 1% pea flour were added to raw milk. After pasteurization 
of milk, S. thmophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and L. casei inoculated with 
ABT-7 culture. The probiotic yoghurts were stored for 20 days and physicochemical, 
microbiological and sensory analyzes were performed on the 1st, 10th and 20th days of storage 
to determine some quality characteristics. 
 
Keywords: Vegetal Flour, Yogurt, Probiotic, Prebiotic, Quality 
 

1. GİRİŞ 
İnsanların ve hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için sağlıklı bir gastrointestinal 
sistemine sahip olmaları gerekir. Bunun sağlanması da intestinal mikroflora ile olmaktadır. 
İntestinal sistemdeki mikrofloral dengenin yeniden kazanılması için dışarıdan destek alınması 
gerekmektedir. İntestinal sistemdeki yararlı mikroflorayı güçlendirmek için probiyotik ve 
prebiyotikler gıdalarda uzun zamandan beri kullanılmaktadır.  
 
Probiyotikler, sindirim sisteminde yer alarak sağlığa faydalı etkileri bulunan canlı bir gıda 
katkısı olarak tanımlanır (Ziemer ve Gibson, 1998). Probiyotik bakteri kültürleri direkt olarak 
veya çoğunlukla süt ve süt ürünleri ile dolaylı olarak piyasaya sunulmuştur. Günümüzde süt 
ürünlerinde yaygın bir şekilde kullanılan probiyotik mikroorganizmalar fonksiyonel sağlık 
etkisi göstermektedir (Azevedo et al., 2018). Geleneksel fermente süt ürünleri üretim teknikleri, 
ürünlerin fizyolojik fonksiyonelliğini arttırıcı yönde etkilemekte ve böylece ürünlerin besin 
kaliteleri de önemli derecede artmaktadır. Bu nedenle probiyotik yoğurt üretimi günümüzde bu 
tekniklerden biri olarak öne çıkmıştır. Klasik yoğurt kültürleri ile bağırsak florasında canlılığını 
sürdürebilen bazı Lactobacillus spp. ve Bifidobacteria spp. gibi kültürlerin kullanımı probiyotik 
yoğurt üretiminin temelini oluşturmaktadır (Kınık ve Akbulut, 2001).  
 
Yaygın olarak kullanılan probiyotik bakterilerin başında L. casei, L. acidophilus ve 
bifidobakteriler gelmektedir (Krishnakumar ve Gordon, 2001). Lactobacillus casei sağlıklı 
bağışıklık sistemi ve hücresel fonksiyon ile bağırsak sisteminde yararlı bakterilerin gelişimini 
destekleyici özelliğe sahip probiyotik bakterilerdendir. Yapılan bazı çalışmalarda L.casei’nin, 
zararlı bakterilerin aktivitelerinde değişikliğe sebep olduğu görülmüştür.  Probiyotiklerin 
gelişimini destekleyen en önemli bileşen prebiyotiklerdir.  
 
Prebiyotikler, gastro-intestinal mikroflorayı olumlu yönde etkileyen, sindirilmeyen gıda 
içerikleri olup, insan ve hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen karbonhidratlardır (Holzapfel 
et al., 2002). Probiyotik ve prebiyotiklerin kombinasyonuyla üretilen bir ürün simbiyotik olarak 
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tanımlanır (Naidu et. al., 1999). Besinsel liflerin de iyi birer prebiyotik olduğu yapılan 
çalışmalarla ortaya konulmuştur (Pang et. al., 2019; Azevedo et. al., 2018; Batista et. al., 2017). 
Prebiyotikler probiyotiklerin gelişmini teşvik etmekte ve fermantasyon süresini kısaltmaktadır. 
Bu bağlamda bezelye ununun da prebiyotik olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  
 
1. 1. BEZELYE UNU 
 
Baklagiller, un, izolatlar ve konsantreler gibi yüksek kaliteli protein ürünlerinin değerli ve 
düşük maliyetli bir kaynağı olarak bilinmektedir. Bezelye (Pisum sativum L.),  Avrupa'da 
önemli bir protein kaynağı haline gelmiştir (Barać ve ark., 2015). Bezelye ve bezelye bileşenleri 
genellikle yem ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır (Barać ve ark., 2010). Baklagiller, un, 
izolatlar ve konsantreler gibi yüksek kaliteli protein ürünlerinin değerli ve düşük maliyetli bir 
kaynağı olarak bilinmektedir. Bezelye (Pisum sativum L.),  Avrupa'da önemli bir protein 
kaynağı haline gelmiştir (Barać ve ark., 2015). Bezelye ve bezelye bileşenleri genellikle yem 
ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır (Barać ve ark., 2010).  
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışmada, Şanlıurfa’da il merkezinden sağlanan çiğ inek sütleri kullanılmıştır. Yoğurda 
işlenecek sütlerin kuru madde artırımı için Ticari süt tozu (Pınar Süt A.Ş., İzmir), starter kültür 
olarak Chr.Hansen (Peyma- Hansen, Türkiye) firmasının ürettiği YC-350 (Streptococcus 
thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus) ve Lactobacillus casei liyofilize 
kültürü kullanılmıştır ve bezelye unu (Tito Kimya, İstanbul) kullanılmıştır. Bezelye ununun 
bileşimi üretici firma tarafından; %21 protein, %1.6 yağ, %55.3 karbonhidrat ve %7.9 lif olarak 
bildirilmiştir.  
 
Yoğurt üretiminde Tamime ve Robinson (1999) tarafından önerilen metot uygulanmıştır. 
Yoğurt üretimi 2 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Her üretimde sütler bez filtreden 
süzülmüş ve üç gruba ayrılmıştır. Kontrol örneği (çiğ süt) ve çiğ süt+bezelye unu içeren süt 
örnekleri 25°C'de %3 oranında süt tozu ve farklı oranlarda bezelye unu ilave edilerek homojen 
hale gelinceye kadar blender ile karıştırılmıştır.  Karışım 90 °C'de 5 dakika süre ile pastörize 
edilmiştir. 37°C 'ye kadar soğutulan süte % 2 yoğurt kültürü ve  %5 oranında starter kültür 
ilavesi yapılmış ve pH 4.6'ya gelinceye kadar 40±1°C'de inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon 
sonunda +4°C' ye soğutulan örnekler 20 gün boyunca depolanmıştır. Depolamanın 1., 10. ve 
20. günlerinde fizikokimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. 
2.1.  
 
Çiğ süt ve yoğurt örneklerinde pH değerleri doğrudan inolab WTW (Weilheim, Germany) 
marka dijital pH metre kullanılarak saptanmıştır (Oysun, 2011). Asitlik tayini alkali titrasyon 
yöntemi ile saptanmış ve sonuçlar % laktik asit cinsinden ifade edilmiştir (IDF, 1982). 
Kurumadde oranları gravimetrik yöntem kullanılarak belirlenmiş ve sonuçlar % olarak ifade 
edilmiştir (IDF, 1982). Kül değerleri için kül fırınında 550 °C'de kül rengi beyazlaşıncaya kadar 
yakılan örnekler desikatörde soğutulup, tartılıp ve kül oranı % olarak hesaplanmıştır (A.O.A.C., 
1990). Yağ oranı 0-8 taksimatlı özel süt bütirometresi ile Gerber yöntemine göre % olarak 
belirlenmiştir (Anonim, 1989). Örneklerde yağsız kurumadde oranı, toplam kurumadde 
değerinden yağ değerinin çıkarılmasıyla belirlenmiştir (Metin, 2010). Protein oranı, yaş 
yakmaya tabi tutulan örneklerin mikro Kjeldahl yöntemi ile azot miktarlarının saptanması ve 
bulunan azot miktarının 6,38 faktörü ile çarpılması ile hesaplanmıştır (Metin, 1989).  
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Yoğurt örneklerinde mikrobiyolojik analizler için TS 2530'a göre alınmış (TSE 1997) 1 g 
yoğurt örneğinin %0.1'lik streril peptonlu su ile karıştırılmasından sonra uygun dilüsyonlar 
hazırlanmış ve değişik grup mikroorganizmalar için önceden ayarlanmış petri kutularına, 
hazırlanan dilüsyonlardan 1 mL alınarak dökme ekim yöntemi kullanılmıştır. Ekimler 2 
paralelli olarak, 2 değişik dilüsyonda yapılmış ve petri kutularında oluşan koloni sayıları 
logaritmik transformasyona tabi tutulduktan sonra örneklerde canlı mikroorganizma sayıları 
belirlenmiştir. 
 
Mikrobiyolojik analizlerde anaerobik ortam, Merck (Almanya) firmasından sağlanan anaerobik 
kitler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, her bir kit üzerine 35 mL damıtık su homojen 
bir şekilde yayılmış ve kitler anaerobik jarlara konulmuştur. Her bir 10 petri plakası için bir 
adet anaerobik kit kullanılmıştır. Yoğurt örneklerinde S.thermophilus M17 Agar kullanılarak 
aerobik olarak 37°C'de 72 saat (Rybka ve Kailasaphaty, 1996), Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus MRS sorbitol agarda anaerobik olarak (Rybka ve Kailasaphaty, 1996) 37°C’de 72 
saat ve Lactobacillus casei MRS-NNLP agarda anaerobik olarak (Dave ve Shah, 1996) 37°C’de 
72 saat inkübe edilmiş ve oluşan koloniler sayılmıştır.  
 
Yoğurt örneklerinin duyusal yönden karşılaştırılmalı olarak değerlendirilebilmesi için 5 kişilik 
panelist grubu oluşturulmuştur. Panelistlerin yoğurtları beğenilerine göre sıralamaları 
istenmiştir. Bu amaçla Şekil 3.2'de verilen değerlendirilme formu kullanılmıştır (Bodyfelt ve 
ark., 1988). 
 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
3.1 YOĞURT ÜRETİMİNDE KULLANILAN ÇİĞ SÜTÜN BİLEŞİMİ 

Yoğurt üretiminde kullanılan çiğ sütün bileşimi Çizelge 4.1’de verilmiştir.  

Çizelge 3.1 Yoğurt Üretiminde Kullanılan Sütün Bileşimi  

 pH Titrasyon 
Asitliği 
(%LA) 

Kuru Madde 
(%) 

Kül (%) Protein 
(%) 

Yağ 
(%) 

Laktoz 
(%) 

Ort. 6.61±0.05 0.218±0.002 12.06±0.02 0.57±0.02 3.165±0.005 3.45±0.05 4.45±0.03 
 

Türk Gıda Kodeksi Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’ne göre çiğ inek sütünün 
titrasyon asitliği % laktik asit cinsinden 0.135-0.2 arasında ve protein oranı da en az %2.8 
olmalıdır (Anonim, 2001). Bu değerler ile karşılaştırıldığında titrasyon asitliği ve protein oranı 
ilgili tebliğe uygun bulunmuştur. 

3. 2. YOĞURT BİLEŞİMİ 

Çalışmada üretilen yoğurtlara ait kuru madde, yağ, protein, toplam asitlik, pH ve kül değerleri 
Çizelge 3.2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 3.2. Yoğurtların Bileşimi  

Örnek* pH Titrasyon 
Asitliği 
(%la) 

Kurumadde 
(%) 

Yağ (%) Yağsız KM 
(%) 

Protein  
(%) 

Kül  
(%) 

A 4.85±0.02 0.85±0.07 15.40±0.04 3.25±0.05 12.15±0.090 4.19±0.09 0.95±0.01 
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B 4.85±0.02 0.82±0.00 16.14±0.36 3.25±0.05 12.89±0.41 4.21±0.05 0.97±0.01 

C 4.74±0.02 0.92±0.04 14.93±0.04 3.30±0.10 11.63±0.05 3.93±0.11 0.90±0.02 

*A : %0.5 BU ilaveli, B : %1 BU ilaveli, C : kontrol 

**Aynı sütunda farklı küçük harflerle gösterilen değerler katkı çeşidine göre, farklı rakamla gösterilen değerler 
katkı oranına göre, farklı rakamlarla gösterilen değerler de depolama süresine göre istatistiksel olarak birbirinden 
farklıdır (p<0.01). 

pH değeri  bezelye unu ilaveli yoğurtlarda, kontrol grubuna göre göre daha yüksek 
bulunmuştur. Yoğurdun titrasyon asitliği değeri Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri 
Tebliği’nin de belirttiğine göre en az %0.6 en fazla %1.5 aralığı ile uyumlu olmuştur. Yoğurt 
örneklerinin kurumadde oranları ilave edilen bezelye unuyla paralellik göstermiş ve en yüksek 
B örneğinde tespit edilmiştir. Yağ değerleri tebliğde belirtilen 3.8 ile 0.5 aralığında 
bulunmuştur. Aynı şekilde protein değerleri de tebliğde en az %3 değeriyle uyumlu olmuştur. 
Kül değerleri de bezelye unundan kaynaklı lif içeriği ile paralelik göstermiş ve en yüksek B 
örneği en düşük kontrol örneğinde saptanmıştır. 

3. 2. MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne göre yoğurtlarda ve asidofiliuslu sütlerde 
bulunması gereken toplam spesifik mikroorganizma sayısı en az 107 kob/g olarak belirtilmiştir.  
 
Çizelge 3.3. Yoğurtların Mikroorganizma Sayılarında Depolama Süresince Görülen 
Değişmeler (log kobg-1) 

Yoğurtlar* Depolama 
Süresi 
(Gün) 

S.thermophilus L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus 

L. casei 

A 

1.Gün 9.50±0.07b2A 8.52±0.16f1A 8.55±0.05b1A 

10.Gün 9.05±0.01d3B 8.47±0.12f1A 8.52±0.04b1A 

20.Gün 8.16±0.04f5C 8.18±0.02h4B 8.13±0.18e5B 

B 

1.Gün 9.75±0.00b1A 8.44±0.07f2A 8.47±0.09b2A 

10.Gün 9.00±0.11d3B 8.36±0.05g2A 8.37±0.03c3A 

20.Gün 8.51±0.06e4C 8.32±0.04g3B 8.27±0.06d4B 

 
C 

1.Gün 9.32±0.24aA 8.48±0.03aA 8.45±0.10bA 

10.Gün 8.89±0.22dB 8.28±0.00bB 7.97±0.06fB 

20.Gün 8.77±0.32eB 8.03±0.04ıC 6.34±0.09hC 

*A : %0.5 BU ilaveli, B : %1 BU ilaveli, C : kontrol 

**Aynı sütunda farklı küçük harflerle gösterilen değerler katkı çeşidine göre, farklı rakamla gösterilen değerler 
katkı oranına göre, farklı rakamlarla gösterilen değerler de depolama süresine göre istatistiksel olarak birbirinden 
farklıdır (p<0.01). 

Çalışmada üretilen yoğurtların bakteri sayılarının depolamaya bağlı olarak değişimleri 
Çizelgede 3.3’te verilmiştir. S.thermophilus 20 günlük depolama süresi sonunda başlangıç 
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değerlerine oranla daha düşük oldukları görülmektedir. Bütün örneklerde depolamanın 
10.gününe kadar S.thermophilus sayısının arttığı, 20.günde ise düştüğü görülmektedir. Bu 
durumun depolama süresince kazeinin parçalanmasıyla serbest hale geçen amino asitlerin 
başlangıçta S.thermophilus sayısını arttırmasından ve zamanla ortamda biriken laktik asidin 
bakteri populasyonunu olumsuz etkilenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan 
istatistiksel analizlerde de depolama süresinin S.thermophilus sayısına etkisi önemli bulunmuş 
ve 8.16- 9.75 kob g-1 arasında değişmiştir.  
 
L. delbrueckii subsp. bulgaricus sayısına baktığımızda ise en yüksek 8.52 kob g-1  ile (%0.5 
bezelye unu ilaveli) A örneği, en düşük 8.03 log kob g-1 ile  (kontrol) C örneği sahip olmuştur. 
Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne göre fermente sütler için toplam spesifik 
mikroorganizma sayısı en az 107kob/g belirlendiğinden, çalışmamızda L. bulgaricus sayılarının 
standartlara uyduğu görülmektedir. 
 
Çizelge3.3’ten de görüldüğü gibi örneklerin L.casei sayısı 6.34 ile 8.55 logkob g-1 arasında 
değişmiştir. Depolama süresi boyunca en yüksek L.casei sayısı A (%0.5 bezelye unu ilaveli) 
örneğinde ve en düşük C (kontrol) örneğinde tespit edilmiştir. Probiyotik kültür içeren fermente 
süt ürünlerinin, hedeflenen fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmeleri için yeterli sayıda 
probiyotik mikroorganizmayı içermeleri ve raf ömürleri süresince bu sayıyı korumaları 
gerekmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda da  fermente süt ürünlerinin içermesi gereken 
probiyotik bakteri seviyesi en az 105 ile 106kob/ml olarak önerilmiştir 
 
3.4. DUYUSAL ÖZELLİKLER  
 
Duyusal değerlendirme ve duyusal değerlendirme panellerinin süt ve süt ürünlerinde, tüketici 
istek ve beğenilerini tespit etme, yeni ürün geliştirme, var olan ürünü iyileştirme, günlük üretim 
kalitesini muhafaza ederek ve tüketici taleplerini karşılayarak satış potansiyelini artırma gibi 
çok önemli rolleri vardır. Bu durum fonksiyonel gıda alanında, fonksiyonel ürünlerin tüketici 
tarafından kabul edilebilirliği açısından daha da önem kazanmaktadır. Çalışmada üretilen 
yoğurtlarının duyusal değerlendirmeleri 5 panelist tarafından gerçekleştirilmiştir.  
 
Panelistler; yoğurt örneklerini renk-görünüş, yapı-kıvam ve tat-aroma açısından ayrı ayrı 
değerlendirmiştir. Yoğurtların duyusal özelliklerinde depolama süresince görülen değişmeler 
Çizelge 3.4’te verilmiştir. 
 
Çizelge 3.4. Yoğurtların Duyusal Özelliklerinde Depolama Süresince Görülen Değişmeler  

Örnek* Depolama Süresi 
(Gün) Görünüm Yapı Tat ve Aroma 

A 

1.Gün 4.94±0.06a1A 4.82±0.06a1A 6.92±0.09g1A 

10.Gün 4.77±0.11b2B 4.50±0.17b3B 6.70±0.13h2B 

20.Gün 4.15±0.01e5C 4.47±0.19b3B 5.88±0.13i4C 

B 

1.Gün 4.43±0.01d3A 471±0.04a2A 6.25±0.09ı3A 

10.Gün 4.17±0.17e5B 4.31±0.02c4B 5.69±0.02i5B 

20.Gün 4.27±0.06d4B 4.06±0.06d5C 5.29±0.04j6C 
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C 

1.Gün 5.00±0.00aA 4.19±0,19dA 8.75±0.25aA 

10.Gün 4.94±0.06aA 4,04±0.29dA 8.41±0.25bB 

20.Gün 4.48±0.18cB 3.83±0.17eB 8.15±0.30cC 

*A : %0.5 BU ilaveli, B : %1 BU ilaveli, C : kontrol 

**Aynı sütunda farklı küçük harflerle gösterilen değerler katkı çeşidine göre, farklı rakamla gösterilen değerler 
katkı oranına göre, farklı rakamlarla gösterilen değerler de depolama süresine göre istatistiksel olarak birbirinden 
farklıdır (p<0.01). 

Depolama süresi boyunca örneklerin renk ve görünüş puanlarında azalma olduğu saptanmış ve 
depolama süresinin yoğurtların renk ve görünüm puanlarına etkisi istatistiksel açıdan önemli 
bulunmuştur (p<0.01). Bu sonuç depolama süresi boyunca pigmentlerin parçalanmasına bağlı 
olarak rengin değişmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. En yüksek yapı-
kıvam puanına A (%0.5 BU ilaveli) yoğurdu, en düşük yapı-kıvam puanına da c kontrol 
yoğurdu sahip olmuştur. Ayrıca genel olarak prebiyotik olarak ilave edilen katkıların 
yoğurtların görünüm ve yapı puanlarına etkisinin önemli olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde 
katkıların yoğurtların tat ve aromasını olumsuz yönde etkilediği ve bunun istatistiksel açıdan 
önemli olduğu saptanmıştır. Tüketici gözüyle bakıldığında yoğurdun kendine has tadı 
bulunmaktadır bu tat yoğurt kalitesi üzerinde büyük rol oynamaktadır. Panelistler tarafından 
bezelye ununun yoğurtlarda yabancı bir tat oluşturduğunu ve gene yoğurt tadından farklı 
olduğunu belirtmişlerdir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre bitkisel un ilavesinin mikrobiyolojik ve duyusal 
özellikler açısından probiyotik yoğurt üretiminde başarı ile kullanılabileceği kanısına 
varılmıştır. İlave edilen bezelye unu oranlarının ve 20 günlük depolama süresinin, kontrol 
örneğine kıyasla probiyotik yoğurtların mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini önemli düzeyde 
(p<0.01) etkilediği belirlenmiştir. Bezelye unu ilavesi yoğurtların probiyotik bakteri gelişimini 
teşvik etmiş ve canlı bakteri sayısının daha yüksek olmasını sağlamıştır. Duyusal açıdan 
bakıldığında ise panelistler tarafından daha çok kontrol ve A örneği (%0.5 BU ilaveli) 
beğenildiği ve B örneğinde (%1 BU ilaveli) bezelye ununun baskın bir tadının olduğu 
belirtilmiştir. Sonuç olarak; probiyotik yoğurda bezelye unu ilave ederek simbiyotik bir özellik 
kazandırılabileceği kanısına varılmış olup, mikrobiyolojik ve duyusal özellikler göz önüne 
alındığında probiyotik yoğurt üretiminde %0.5 bezelye unu ilave edilerek, rahatlıkla 
kullanılabileceği kanısına varılmıştır. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, it is reported that free radicals contribute significantly to the progression of some 
diseases. In this context, in addition to the importance of antioxidants increases, the 
consumption of antioxidant-rich fruits comes to the fore. In this study, 3 different fruit 
(raspberry, blackberry and black mulberry) dried by lyophilization method, which is known to 
be rich in antioxidants, were used in muffin cake formulation at a ratio of 10%. Some physical, 
chemical and sensory properties were determined in muffin cake samples and compared with 
control cake samples without berries addition. 
The addition of dried fruits in muffin cakes caused a decrease in the crust L * and b * color 
values of the cakes (p <0.05). The lowest crust L * and b* values were determined in the samples 
with addition of black mulberry. The addition of dried berries decreased the crumb L * and b* 
values in muffin cakes and increased the a * value. The highest crumb a * value was determined 
in the samples with black mulberry addition. 
No significant difference was found between the weight and volume values of all muffin cakes 
examined in the study (p> 0.05), but the height value of the cakes added 10% raspberry 
decreased compared to the others. 
The moisture content and water activity values of the muffin cake samples containing dried 
berries and control samples varied between 27.03-31.86% and 0.88-0.91, respectively. Addition 
of berries caused statistically significant (p <0.05) increases in total phenolic and antioxidant 
activity values of muffin cake samples. It was determined that the pH values of muffin cake 
samples decreased with fruit addition and the lowest pH value was obtained with raspberry 
addition. 
In sensory analyzes, all berries-added cakes gained similar scores (p> 0.05) compared with 
control in terms of overall acceptability. Scores of 10% black mulberry added cakes was lower 
than other fruit added cakes in terms of texture and chewiness attributes. When the results 
obtained were evaluated, it was determined that dried raspberries, blackberries and black 
mulberries can be used up to 10% in muffin cake samples. 
 
Keywords: Rasperry, Blackberry, Black Mulberry, Muffin 
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ÖZET 
Günümüzde serbest radikallerin bazı hastalıkların ilerlemesine önemli derecede katkı sağladığı 
bildirilmektedir. Bu bağlamda antioksidanların önemi artmakla birlikte, antioksidanca zengin 
meyvelerin tüketimi de ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada antioksidanca zengin olduğu 
bilinen liyofilizasyon yöntemiyle kurutulmuş 3 farklı üzümsü meyve (ahududu, böğürtlen ve 
karadut) %10 oranında muffin kek formülasyonunda kullanılmıştır.  Muffin kek örneklerinde 
bazı fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler belirlenmiş ve meyve ilavesiz kontrol kek örnekleri 
ile kıyaslanmıştır. 
Muffin keklerde üzümsü meyvelerin ilavesi keklerin dış L* ve b* renk değerlerinde düşüşe 
(p<0.05) neden olmuştur. En düşük kabuk L* ve b değerleri, karadut ilaveli örneklerde 
belirlenmiştir. Kurutulmuş meyve ilavesi muffin kek içi L* ve b* değerlerini azaltmış, a* 
değerini ise artırmıştır. En yüksek kek içi a* değeri ise karadut ilaveli örneklerde tespit 
edilmiştir.  
Çalışmada incelenen tüm muffin keklerin ağırlık ve hacim değerleri arasında önemli bir fark 
bulunmamış (p>0.05) ancak %10 ahududu ilaveli keklerde yükseklik değeri diğerlerine göre 
düşüş göstermiştir.  
Kontrol ve kurutulmuş üzümsü meyveleri içeren muffin kek örneklerinin su içeriği ve su 
aktivitesi değerleri sırasıyla % 27.03-31.86 ve 0.88-0.91 aralığında değişim göstermiştir. 
Üzümsü meyvelerin ilavesi muffin kek örneklerinin toplam fenolik madde ve antioksidan 
aktivite değerlerinde istatistiki olarak önemli (p<0.05) artışlara neden olmuştur. Muffin kek 
örneklerinde pH değerinin meyve ilavesiyle azaldığı ve ahududu ilavesiyle en düşük pH 
değerinin elde edildiği belirlenmiştir. 
Duyusal analizlerde, genel kabul edilebilirlik açısından meyve katkılı bütün kekler, kontrol 
örneği ile benzer (p>0.05) puanlar almışlardır. %10 karadut ilaveli kek örnekleri, tekstür ve 
çiğnenebilirlik açısından diğer meyve ilaveli keklerden daha düşük puan almıştır.  Elde edilen 
sonuçlar değerlendirildiğinde, muffin keklerde kurutulmuş ahududu, böğürtlen ve 
karadutun  %10 oranına kadar kullanılabileceği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ahududu, Böğürtlen, Karadut, Muffin  
 

1. INTRODUCTION 
 

Cake is one of the most produced bakery products after bread and biscuit. It contains basic 
nutrients and provides energy during the day. Besides it can be easily prepared and enriched 
with different ingredients (Tuncel and Demirci, 2006). Nowadays, there is an increasing interest 
in healthy foods and many food manufacturer are finding ways to add functional ingredients to 
their products (Holguin-Acuna et al. 2008). In this context, there has been a constant increase 
in succesfully incorporating kinds of fruits (Artz et al. 1990). Especially, fruit berries are taking 
attention due to their bioactive compounds. 
There are many studies which indicate that biologically active compounds such as flavonoids 
and phenolic acids have strong antioxidant and anti-inflammatory properties. Raspberry fruits 
are one of the most important sources of polyphenolic compounds in the human diet. It is known 
that raspberry fruits have over 6000 compounds belonging to the polyphenol group (Ponder and 
Hallmann, 2019). 
On the other hand, the blackberry fruits show an appealing color varying from purple red to 
blue due to the high content of bioactive compounds. These compounds contained in 
blackberry, mainly including anthocyanins, demonstrate antioxidative activity as a free radical 
scavengers and they are related to the prevention of cardiovascular illnesses (Braga et al. 2019). 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108557).%20(Braga
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a              b           c 

Figure 1. Different berry fruits; a:Raspberry b:Blackberry c: Black mulberry  (Şar, 2011) 
 

In addition to raspberry and blackberry fruits, the mulberry fruits have attracted attention of 
researchers because of the potential nutritional and medicinal properties. The functional 
components of mulberry, such as phenols, anthocyanins, polysaccharides, alkaloid, and 
flavonoids, have been investigated in detail and reported that they have a wide range of 
physiological activities (Hu et al. 2018). Thus, these berries can be considered as a medicinal 
and edible plant sources and used for nutraceutical products and high value-added functional 
foods (Braga et al. 2019). 
In this study, we evaluated that utilization of dried raspberry, blackberry and black mulberry by 
lyophilization in muffin cake production at a ratio of 10%. Quality parameters and some 
chemical properties with sensory evolution were determined in cake samples.  

 
2. MATERIAL AND METHODS 

 
2.1.  Materials 

Cake ingredients (wheat flour, milk, sugar, eggs, oil, salt and baking powder) were obtained 
from local markets in Konya. The berries dried by lyophilization method were supplied by 
Freshbak Organic Natural Food Industry and Trade Incorporated Company (Turkey).   

2.2. Preparation of Cakes 

Muffin cakes production was made according to Ambigaipal and Shahidi (2015). Control 
muffin cakes were prepared using the following recipe: Wheat flour (65 g), sugar (37.5 g), 
baking powder (3 g), salt (0.6 g), milk (60 ml), whole egg (50 g) and oil (50 ml). The dried 
berries were incorporated to formulations separately as flour substitutes at 10% addition level.  

2.3.  Colour 
 

L* (light /dark), a* (red/green) and b* (yellow/blue) values of crust and crumb of cake samples 
for color analysis were quantified by using the chroma meter CR-400 (Konica Minolta, Inc., 
Osaka, Japan). 

2.4.  Chemical composition 

Moisture, ash and protein contents were determined with AACC methods 44-19, 08-01, 46-12 
respectively (AACC, 2002).  
Methanolic extracts, total phenolic content by using Folin-Ciocalteu reagent and the free radical 
scavenging capacity using a stable 2,2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical were 
examined according to modified methods of Wronkowska et al. (2010).  

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108557).%20(Braga


      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         65 

The pH values were measured by a digital pH meter (WTW pH 315) using 5 g sample with 50 
mL distilled water and water activity (aw) was measured at 25°C with a water activity meter 
device (Decagon CX-1, Decagon Devices Inc., USA). 

2.5. Muffin quality  

Muffins were cooled after baking and weighed then the volume of cakes were determined by 
method (10-05) of AACC (2000). Specific volumes were calculated by diving the volume 
values to their weight (cc/g). Muffin samples were weighed after baking and weight loss was 
calculated as percentage. Besides, muffins were sliced in half from top to bottom and then the 
height of each sample was measured. 

2.6.  Sensory evaluation 

Muffins were evaluated for taste, odour, colour, texture, chewiness and overall acceptibility 
using a five point scaling system (Like very much [5]; Like [4]; Neither like or dislike [3]; 
Dislike [2]; Dislike very much [1]). 

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. Colour measurements 

 
Colour values of muffin cake samples prepared with berries were given in Table 1. When crust 
colour values were evaluated, lightness (L*) and yellowness (b*) values decreased with the use 
of berries in the formulation. Control sample had the highest crust L* and b*  values. Among 
the berries, black mulberry showed the lowest L* and b*  values. As the crumb colour values 
were analyzed, a* values increased and L* and b*  values decreased with addition of berries. 
Especially, the highest a* values and lowest L* and b*  values were found in black mulberry 
added cakes. It is thought to be effective of berries own colour pigments in forming of colour 
changes. These results are similar to findings of Işık et al. (2017) when muffin cakes enriched 
with blueberries. 
 
3.2. Quality parameters 

 
Some quality parameters of the muffin samples were demonstrated in Table 2. From the results, 
it was seen that the weight, weight loss, volume and specific volume measurements of the cakes 
were not significantly different from each other (p>0.05). However, height measurements of 
the samples varied from 4.00 to 4.40 cm and raspberry added samples showed statistically a 
difference. The lowest measurements were obtained with raspberry addition. Rosales-Soto et 
al. (2012) used raspberry juice in muffin production and they reported that the releasing of 
cabondioxide during interaction of red raspberry juice with baking powder in low pH values 
(Table 3) could decrease the volume of muffin. Similar results were observed in our study, but 
results didn’t indicate statistically a significant difference in volume values. Generally, 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         66 

compared to control samples, berries addition did not have a significant effect in terms of 
quality parameters of cakes.  
 
Table 1. Colour measurements of cake samples 
 

 

 
 

Figure 2. Different berries added muffin cakes in this study 
 
3.3. Chemical Properties 

Some chemical properties of cakes were depicted in Table 3. The moisture content of the muffin 
samples did’not change with the incorporation of different berries. The highest ash content was 
obtained with 10% raspberry addition (3.09%) in muffin formulation but there was no 
statistically difference among samples. Protein content of samples was affected with changes 
in formulation. Especially raspberries and blackberries addition decreased the protein contents 
to 11.15% and 11.81%, respectively.  

The berries added samples exhibited significant (p<0.05) radical scavenging activity against 
DPPH. Compared to the control muffin, all fruits at a 10% substitution level showed 
significantly higher antioxidant capacity and values ranged from 8.93% to 64.67%. The highest 
antioxidant capacity were found in black mulberries added samples followed by blackberries 
and raspberries added samples respectively. It was reported that in literature, the antioxidative 
compounds such as phenolics and anthocyanins decreases with baking process. However, 
despite the loss of these compounds, the end product had potential radical scavenging ability 
(Ambigaipal and Shahidi, 2015). Similarly, total phenolic content was affected by berries 
powder addition. The values ranged from 645.43 µg GAE/g (control) to 1502.89 µg GAE/g 
(black mulberry).  

pH values were also significantly different for berries substituted samples. The pH values were 
lower in raspberry added samples compared to blackberry and black mulberry added samples. 
The incorporation of berries powders did not influence water activity, which ranged from 0.88 
to 0.91. 
 
Table 2. Quality parameters of muffin cakes 
 

 Crust color Crumb color 
 L* a* b* L* a* b* 

Control 51.97±0.27a 10.72±0.78ab 36.29±1.91a 65.60±1.01a -1.97±0.30c 25.06±0.05a 

10% Raspberry 39.79±1.06b 13.05±0.80a 12.84±0.60b 43.41±1.77b 10.08±0.08b 8.88±0.44b 

10% Blackberry 36.35±1.55bc 12.90±0.11ab 10.81±1.38b 41.31±1.73b 9.74±0.05b 7.89±0.83b 

10% Black Mulberry 33.30±0.07c 10.30±0.71b 4.71±0.63c 35.27±0.32c 11.26±0.07a 4.72±0.53c 

 Weight (g) Height (cm) Volume (ml) Weight loss (%) Specific volume (ml/g) 

Control 36.72±0.43a 4.25±0.07a 99.50±4.95a 19.04±0.56a 2.71±0.16a 

https://www.seslisozluk.net/raspberry-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/raspberry-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/blackberry-nedir-ne-demek/
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Table 3. Chemical composition of cake samples 
 

 
3.4. Sensory evaluation 

The sensory evaluations of samples were shown in Table 4. The taste and odour scores of all 
muffin samples were greater than the 10% raspberries containing samples. Maybe, this situation 
can be results from lower pH in 10% raspberry added samples (Table 3). On the other hand, 
10% raspberries and blackberries added samples gained higher texture and chewiness scores 
compared to others. When the results of overall acceptability were examined, the addition of 
berries did’not negatively influence the sensorial parameters of cakes. Işık et al. (2017) obtained 
similar sensory results for muffin cakes with blueberries. They reported that all samples liked 
equally (p>0.05) by the panelists in terms of overall acceptability but 24% blueberries added 
muffins had lower scores in texture and chewiness. 

Table 4. Sensory scores of cake samples 
 

4. CONCLUSION 

In the present study, the incorporation of the dried berry fruits (raspberry, blackberry and black 
mulberry) in muffin formulation did not negatively influence quality parameters of cakes.   
Generally berries had a significant effect on crust and crumb colour measurements of cake 
samples. Supplementation of berries powders in cakes improved antioxidant activity (DPPH 
radical scavenging ability) and total phenolic contents as expected. Cakes containing fruits 
scored similar or higher than the control samples from the panelists. The results of this study 
demonstrated that raspberry, blackberry and black mulberry powders can be used as a 
constituent in functional muffin cake production. 
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ÖZET 
 
Dünyanın birçok ülkesinde besleyici değeri, tekstürel, duyusal özelliklerinden dolayı en fazla 
tüketilen gıda maddesi ekmektir. Ekmek, temel bileşenler olarak buğday unu, maya, tuz ve 
suyun belirli oranlarda karıştırılıp yoğrulması, hamurun uygun süre mayalanmaya bırakıldıktan 
sonra pişirilmesi ile elde edilen ucuz bir gıda ürünüdür. İnsan beslenmesinde önemli bir yere 
sahip olan ekmeğin kısa sürede tüketilememesi nedeniyle bayatlayarak dünyada ve Türkiye’de 
önemli bir besin kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu kaybı azaltmanın bir yolu da ekmeğin 
kurutularak nem oranının düşürülmesidir. Mardin çevresinde yoğun bir üretim ve tüketimi olan 
peksimet, uzun yıllar bayatlamadan dayanabilen ve genellikle savaş, kıtlık gibi durumlarda 
tüketilen ekmek çeşidi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, ekmeklik buğday ununa farklı (%5 
ve %10) oranlarda nohut ve mısır unu ilavesinin Mardin peksimetinin (Bakısma) besinsel, 
duyusal ve reolojik kalite özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Ekmeklik buğday ununa nohut ve 
mısır unlarının eklenmesi kül, nem, ham lif, yağ, a*, b*, stabilite değerlerini arttırırken, su 
absorbsiyonu, gelişme süresi, yumuşama derecesi, zeleny sedimantasyon ve L* değerini 
azaltmıştır. Mısır unu ilavesi protein değerini azaltırken, nohut unu ilavesi protein değerini 
arttırmıştır. Mısır unu ilavesi ile yaş gluten ve kuru gluten değeri artarken, nohut unu ilavesi ile 
bu değerler azalmıştır. Nohut unu ve mısır unu kombinasyonu ile peksimet yapım aşamasında 
fermantasyon süresini kısalttığı gözlemlenmiştir. Nohut unu ve mısır unu kullanımı duyusal 
özelliklerden ekmek yumuşaklığı, kırılganlık, ekmek içi renk üzerinde olumsuz etki göstermiş 
fakat kabuk rengi, tat ve aromaya karşı etkisi olumlu bulunmuştur. Aynı zamanda buğday ununa 
mısır unu ve nohut unu ilave edilerek üretilen peksimetlerin lif bakımından zengin olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mısır unu, Nohut unu, Peksimet, Kalite 
 
ABSTRACT 
 
Bread is the most consumed food in many countries of the world due to its nutritional value, 
textural and sensory properties. Bread is an inexpensive food product obtained by mixing and 
kneading wheat flour, yeast, salt and water in certain proportions as the main components and 
baking the dough after being left to ferment for a suitable period. Due to the fact that bread is 
not consumed in a short period of time, which has an important place in human nutrition, an 
important nutrient loss occurs in the world and Turkey. One way to reduce this loss is to reduce 
the moisture content by drying the bread. Peksimet, which has an intense production and 
consumption around Mardin, is known as a type of bread that can withstand many years of 
staling and is consumed in situations such as war and famine. In this study, the effect of addition 
of different proportions (5%and 10%) of chickpea and corn flour to bread wheat flour on the 
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nutritional, sensory and rheological quality characteristics of Mardin peksimet (Bakısma) was 
in vestigated. Addition of chickpea and corn flour to bread wheat flour increase dash, moisture, 
raw fiber, fat, a*, b*, stability values, but decreased water absorption, development time, 
softening degree, zeleny sedimentation and L* values. Addition of corn flour decreased the 
protein value while chickpea flour addition increased the protein value. The wet gluten and dry 
gluten values increased with the addition of corn flour, while these values decreased with the 
addition of chickpea flour. It has been observed that the combination of chickpea flour and corn 
flour reduces the fermentation time during the peksimet production. These of chickpea flour 
and corn flour had negative effects on the softness, brittleness, bread color of the sensory 
properties, but the effect of crust color, taste and aroma was positive. At the same time, 
produced peksimet with the addition of corn flour and chickpea flour to wheat flour were found 
to be rich in fiber. 
 
Keywords: Corn flour, Chickpea flour, Peksimet, Quality 
 
1. GİRİŞ 
 
Buğday en genel anlamıyla yumuşak ve sert buğday olarak sınıflandırılmaktadır. Sert buğday 
yüksek protein miktarı ile ekmek yapımı için daha uygundur. Diğer taraftan yumuşak buğday 
daha düşük bir protein miktarına sahip olup, çoğunlukla kek ve bisküvi üretiminde 
kullanılmaktadır. Sert buğdaylardan, Triticum durum özellikle makarna yapımında önemlidir. 
Buna karşın ekmek çeşitleri için sıklıkla Triticum aestivum kullanılmaktadır. Bunun yanında 
her iki tür de, değişik ekmeklerin ve bugün hala yaygın olarak tüketilen diğer ürünlerin (bulgur, 
kuskus, injera, chapati vb.) üretiminde önem taşımaktadır (Bozzini, 1988). 
Mısır genel olarak snack gıdalar veya kahvaltılık olarak tüketilmektedir. Ancak Colombia ve 
Venezuela’da Karadeniz mısır ekmeğine benzer “Arepa” isimli ekmek tüketilmektedir. Bu 
ekmek fermantasyona uğratılmamaktadır (Watson ve Ramstad, 1987). 
Nohut yüksek protein içeriği ile ülkemizde yaygın tüketime sahip bir baklagildir. Nohudun 
bileşimi yaklaşık olarak; %38-73 karbonhidrat, %16-31 protein, %2-9 selüloz, %2-7 yağ ve 
%2-11 külden oluşur. Diğer baklagillerden daha yüksek oranlarda, demir (3.1-10.7 mg/100g) 
ve kalsiyum (33-1980 mg/100g) içermektedir. Ayrıca nohut tanelerinde A vitamini yüksek 
oranda, D vitamini ise orta düzeyde bulunmaktadır (Encan ve ark. 2005). 100 g nohutta19.20 g 
protein, 6.20 g yağ, 134 mg kalsiyum, 7.30 g demir, 0.46 g B1 vitamini, 0.16 g B2 vitamini 1.70 
g niasin ve 1 g C vitamini bulunmaktadır (Şehirali, 1988). 
Ekmek, buğday unundan yapılan çok önemli bir besindir. Ayrıca, mısır ve çavdardan da yapılır. 
Ekmeğin tarihi çok eskiye dayanır. İ.Ö. 3500 yıllarında, Mısır'da Teb kentinde ekmek yapıldığı, 
ele geçen kabartma resimlerden anlaşılmaktadır (Kurter, 2013). Türk Gıda Kodeksine göre 
ekmek; buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae), gerektiğinde şeker, enzimler, 
enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu 
karışımın tekniğine uygun olarak yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona bırakılması ve 
pişirilmesi ile yapılan üründür (Anonim, 2012). En çok tüketilen gıda ürünlerinin başında yer 
alan ekmeğin bileşenleri ülkeden ülkeye, aynı ülkede yöreden yöreye farklılık 
gösterebilmektedir. Yöresel ekmek çeşitleri olarak; Trabzon vakfıkebir ekmeği, Şanlıurfa 
Siverek ekmeği, Gaziantep tırnaklı ekmeği, Diyarbakır pidesi, Mardin peksimeti, Elazığ tandır 
ekmeği gibi birçok farklı ekmek çeşidi bulunmaktadır. 
Günlük beslenmemizin temel gıdalarından en önemlisi olan ekmek ülkemizde özellikle 
tazeyken tüketilmekte, raf ömrü kısa olan ekmek kısa sürede bozulmaktadır. Bayatlama 
ekmeğin raf ömrünü kısıtlayan ana reaksiyondur. Ekmeğin kendi içinde ve ortamla olan nem 
transferi de bayatlamayı hızlandırır. Su aktivitesinin yüksek olması dolayısıyla küf ve maya 
gelişimine olanak vermesi bayatlamayı etkileyen diğer bir faktördür (Isın ve Kılıç, 2002). Gıda 
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maddelerinin raf ömrünü uzatmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan 
yöntemlerde temel prensip mikroorganizmaların yaşaması için gerekli olan su aktivitesi, pH ve 
sıcaklık gibi ortam şartları değiştirilerek yaşamları için elverişli olmayan bir ortam sağlanarak 
üremeleri ve gelişmeleri önlenmektedir. 

Peksimet uzun yıllar bayatlamadan dayanabilen ve genellikle savaş, kıtlık gibi durumlarda 
tüketilen ekmek çeşidi olarak bilinmektedir. Türk gıda kodeksine göre peksimet ek gıda olarak 
kabul edilmekte ve ayrıca bebek veya küçük çocuk ve ek gıdalar tebliğinde şöyle 
tanımlanmaktadır; Peksimet, doğrudan veya su, süt veya diğer uygun sıvılar eklenerek 
ezildikten sonra kullanılan pişirilmiş fırıncılık hububat ürünüdür (Anonim, 2007). TSE’de de 
peksimet asker yiyeceği olarak geçmektedir (Anonim, 2010). Özellikle Mardin çevresinde 
yoğun bir üretim ve tüketim potansiyeline sahip peksimetin başlıca birleşeni un, su, maya ve 
ekşi hamur olmakla birlikte tüketicinin tercihi doğrultusunda son yıllarda çeşitli oranlarda 
kepek ilavesiyle zenginleştirilmiştir. Afrika, Pakistan, İtalya, Hindistan, ABD gibi birçok 
ülkede üretilen peksimet ülkeden ülkeye bileşenleri farklılık göstermekle birlikte buğday unu, 
çavdar unu, arpa unu gibi unlardan ve bu unların çeşitli kombinasyonlarından da üretilmektedir. 
Tüketicilerin doğal katkısız gıda maddelere ilgisinin artması ve bilinçlenmesi ayrıca son 
yayımlanan ekmek tebliğinde ekmeklerde kullanılan katkı maddelerine kısıtlama getirmesi, 
katkı maddelerin toksik etkileri ekmekte katkı maddesi kullanımı yerine yapının iyileştirilmesi 
ekmeğin besin değerinin zenginleştirilmesi için çeşitli tahıl ve baklagil unları önceki farklı 
çalışmalarda araştırılmıştır. Ekmeğin yaygın olarak her grup tüketici tarafından tüketilmesinden 
dolayı zenginleştirilip geliştirilmesi çalışmaları yıllardır yapılmaktadır. Tahıl unlarının yanı sıra 
yumurta, süt ve süt ürünleri, çeşitli meyvelerle de zenginleştirilmesi üzerine çalışmalar 
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda ekmek ve hamurun özelliklerinin üzerine olumlu veya 
olumsuz etkileri ortaya konmuştur (Serna ve ark., 1988; Anonim, 2008; Dirim ve ark., 2014; 
Gerçekaslan ve ark., 2007; Duran  ve ark., 2004; Utrilla-Coello ve ark., 2007; Mcwatters ve 
ark., 2004).  

Bu çalışmada amaç, mısır ve nohut unlarının farklı oranlarda (%5 ve %10) buğday ununa 
ilavesinin Mardin peksimeti kalite özelliklerine etkisini araştırmaktır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. MATERYAL 

Araştırmada kullanılacak hammadde ve yardımcı maddeler piyasadan temin edilmiştir. 

2.2. YÖNTEM    

Çizelge 2.1‘ deki gibi üretilecek olan peksimete %5ve %10 oranında mısır unu ve nohut unu 
ilave edilmiştir. Elde edilen un karışımlarından peksimet üretimi yapılmıştır. Üretim Mardin 
merkezdeki bir yerel fırıncılık işletmesinde gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 2.1. Peksimet üretimi için un oranları 

 
Çeşit Buğday Unu (%) Nohut Unu (%) Mısır Unu (%) 

1 100 0 0 
2 95 5 0 
3 95 0 5 
4 90 10 0 
5 90 0 10 
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6 90 5 5 
7 85 5 10 
8 85 10 5 
9 80 10 10 

 
2.2.1. PEKSİMET ÜRETİMİ 
 
Peksimet bileşenleri karıştırılıp yaklaşık 10 dakika yoğrularak set bir hamur elde edilmiştir. 
Peksimet hamuru kazandan alınarak 450-500 g bezelere ayrılmış ve 15-20 dakika ön 
fermantasyona tabi tutulmuştur. Hamura baget ekmek gibi şekil verilip, elle hafif bastırılmıştır. 
Şekillendirilen hamur fırın tepsisine dizilmiş ve 45-60 dakika fermantasyona bırakılmıştır. 
Daha sonra döner tabanlı hava buharlı fırında 320 ºC’ de 15-20 dk süre ile pişirme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Fırından çıkarılan peksimetler 10-15 saat arası normal koşullarda fırın 
tepsisinde soğutulmaya bırakılmıştır. Soğutulan peksimetler dilimleme makinalarında otomatik 
olarak dilimlendikten sonra iç kısımları aşağı yukarı gelecek şekilde tek tek tepsilere dizilmiştir. 
Tepsilere dizilen peksimetler 250-260 oC’de 30-35 dk süre ile ikinci fırınlama işlemine tabi 
tutulmuştur. Soğuyan peksimetler paketlenmiştir. 

 
Şekil 2.1. Mardin peksimeti üretim aşamaları 

Bileşenlerin karıştırıp 
yoğrulması(10 dk(24-26oC) 

(B.Unu+Su+Tuz+Maya) 

Hamurun bezelere ayrılması (450-500 gr) 

Ön fermantasyon (25 oC 15-20 dk) 

Soğutulma (Oda sıcaklığında 10-15 saat) 
 

Fermantasyon (30 oC’de 45-60 dk) 

2.Pişirme (250-260 oC 30-35 dk) 

Dilimlere ayrılması 

      Pişirme (320 ºC’de 15-20 dk) 

Hamurun şekillendirilmesi 

Soğutulma(Oda sıcaklığında 4-6 saat) 

Paketleme 

Mısır unu ilavesi 
(%5, %10) 

Nohut unu ilavesi  
(%5, %10) 
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2.2.2. KİMYASAL ANALİZLER 
 
Kullanılan unların ve peksimet örneklerinin nem içeriği, ICC-standart No:110 metoduna göre 
etüvde 135 ºC’ de kurutularak yapılmıştır (Anonim, 1960a). Unların ve peksimetlerin kül 
miktarı tayini ise, ICC-standart No:104 metoduna göre kül fırınında 900 ºC’de yakılarak 
yapılmıştır (Anonim, 1960b). Unların ve peksimetlerin protein tayini ICC-standart No:105 
metoduna göre belirlenmiştir (Anonim, 2002a). Yağ tayini, Behr EF yağ ekstraksiyon cihazı 
kullanılarak hem un hem de peksimet örneklerinde AACC Metot 30-10.01’e göre yapılmıştır. 
Un ve peksimet numunelerinde ham lif miktarı tayini AACC Metot 32-10.01’ ye göre 
yapılmıştır (AACC, 2000). Unların ve peksimetlerin toplam karbonhidrat tayini %100’ den, 
nem, protein, kül, yağ ve ham lif miktarları çıkarılarak bulunmuştur. 
 
2.2.2. FİZİKOKİMYASAL ANALİZLER 
 
Mohr yöntemiyle peksimet örneklerinde tuz tayini yapılmıştır. Tuz kimyasal olarak sodyum 
klorür (NaCl) formunda bulunur. Yöntem, analiz numunesinin normalitesi belli AgNO3 
çözeltisi ile titre edilip, harcanan AgNO3 çözeltisi miktarından yararlanarak, tuz miktarının 
saptanması ilkesine dayanır (Cemeroğlu, 2010). Yaş gluten tayini, un numunelerinde ICC-
standart No:106 metoduna göre yapılmıştır (Anonim, 2002b). Kuru gluten tayini un 
numunelerinde AACC Metot 38-10’a göre Glutork aletiyle yapılmıştır (AACC, 2000). Bu 
amaçla alet 10 dk süre ile ısıtıldıktan sonra elde edilen yaş gluten alete yerleştirilip 5 dk süre 
ile bekletilmiştir. Sürenin sonunda kuru gluten aletten alınıp desikatörde soğutulduktan sonra 
hassas terazide tartılmış ve %olarak hesaplanmıştır (Demir, 1994). Sedimantasyon testi, un 
numunelerinde ICC-standart No:116 (Anonim, 1972) metoduna göre tayin edilmiştir. Çıkan 
sonuçlar %14 rutubet esasına göre düzeltildikten sonra hesaplanmıştır. Kullanılan unlarda 
asitlik tayini ICC-Standart No:145 metoduna göre belirlenmiştir (Anonim, 2002c). 
 
2.2.3. RENK TAYİNİ 
 
Renk tayini, unlarda ve peksimetlerde ICC-standart No:152 metoduna göre okuma yapmak 
suretiyle (D65/10º) belirlenmiştir (Anonim, 2001). Hunter Labcolorimetre (ColorQuest XE, 
USA) cihazı kullanılarak yapılmıştır. L*, a*, ve b* değerleri belirlenmiştir. L* (parlaklık), b* 
(sarılık) ve a* (kırmızılık) değerlerini göstermektedir.  
 
2.2.4. HAMURUN REOLOJİK ANALİZLERİ 
 
Farinograf analizi un örneklerinde Brabender Farinograf cihazı kullanılarak AACC metot 54-
21’e göre yapılmıştır (AACC, 2000). Glutograf analizi un numunelerinde yapılmıştır. Analiz 
sonucunda glutenin gerilme süresine direnci saniye olarak elde edilmiştir. Gerilme süresi 
sonunda ulaştığı değer ve gerilme sonunda serbest bırakıldıktan sonra glutenin gücüne bağlı 
olarak kendini toplaması ise yine Brabender Unit (BU) olarak ölçülmüştür (Keçeli ve 
İkincikarakaya, 2013). 
 
2.2.5. DUYUSAL ANALİZLER 
 
Duyusal analizler Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Basman 
ve Köksel (1999, 2001), Qarooni ve ark. (1993) ve Farvili ve ark. (1995), tarafından tanımlanan 
kriterler modifiye edilerek düzenlenen formların kullanılması suretiyle 12 kişiden oluşan 
panelist grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Panelistler örnekleri görünüş, tekstür, tat ve 
aroma özellikleri bakımından değerlendirmeye almıştır. Nohut ve mısır unu katılmış peksimet 
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örneklerinin tüketiciler tarafından beğenilirliğini ölçmek için panelistlere tüm numunelerden 
verilmiş ve beğenilerine göre sıralanması istenmiştir. En çok beğenilen örneğe 9 en az beğenilen 
örneğe 1 numara verilerek beğeni derecesine göre sıralaması istenmiştir. 
 
2.2.6. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 
 
Çalışma 2 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Elde edilen sonuçlar varyans analizi ile 
değerlendirilmiş, önemli bulunan sonuçlar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile P<0.05 
düzeyinde karşılaştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede SPSS istatistik paket programı 
(Version 16, SPSS Inc., ABD) kullanılmıştır. 
 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 
3.1. UN KARIŞIMLARININ KİMYASAL KALİTE ÖZELLİKLERİ  
 
Çizelge 3.1’te, 1. örneğin (%100 buğday unu) kül oranı %0.64 ve rutubet oranı %11.88 olarak 
bulunmuştur. Rutubet oranının Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’ne uygun olduğu 
görülmüştür. 2. örneğin (%100 nohut unu) kül oranı %3.07 ve rutubet oranı %8.35 
bulunmuştur. 3. örneğin (%100 mısır unu) kül oranı %0.83 ve rutubet oranı %8.59 çıkmıştır. 
Mısır (3. örnek) ve Nohut ununun (2. örnek) kül miktarı kontrol una (1. örnek) göre yüksek 
bulunurken, nem miktarı düşük bulunmuştur.  %5 ve %10 nohut ve mısır unu ilaveli karışım 
unlarının kül miktarındaki artış ile nem miktarındaki azalış istatistiksel olarak önemsiz 
bulunmuştur (P>0.05). 
Kontrol undaki (1. örnek) yağ oranı %1.33, ham lif oranı %0.39, 2. örneğin (%100 nohut unu) 
yağ oranı %6.61, ham lif oranı %3.67, 3. örneğin (%100 mısır unu) yağ oranı %2.72, ham lif 
oranı %2.17 bulunmuştur. Nohut ve mısır unundaki yağ ve ham lif oranları kontrol unundaki 
yağ ve ham lif oranından daha yüksek bulunmuştur. Karışım unlarında mısır ve nohut unu oranı 
arttıkça, karışım unlarının yağ ve ham lif oranlarındaki artış istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunmuştur(P<0.05) (Çizelge 3.1). 
 
Çizelge 3.1. Farklı un karışımlarının ortalama kimyasal kalite değerlerinin karşılaştırılması 
 

 Nem 
(%) 

Kül 
(%k.m) 

Yağ 
(%k.m) 

Protein 
(%k.m) 

Lif 
(%k.m) 

Asitlik 
(%k.m) 

Toplam 
Karbonhidrat 

(k.m) 
1 11.88±0.62b 0.64±0.06b 1.33±0.06a 13.79±0.18ef 0.39±0.02a 6.45±0.20b 83.78±0.09fg 
2 8.35±1.14b 3.07±0.34a 6.61±0.3f 22.50±0.25i 3.67±0.27g 5.05±0.35a 65.98±0.08a 
3 8.59±0.04a 0.83±0.14a 2.72±0.60e 8.11±0.03a 2.17±0.01f 20.77±0.24e 83.36±0.28h 
4 12.17±0.25b 0.78±0.11a 1.61±0.06abcd 14.06±0.04gh 0.56±0.00abc 6.36±0.14b 83.07±0.17cde 
5 12.06±0.16b 0.74±0.09a 1.40±0.03ab 13.36±0.10cd 0.49±0.02ab 6.35±0.01b 84.12±0.03g 
6 11.85±0.16b 0.85±0.13a 1.87±0.09bcd 14.25±0.07h 0.73±0.01cd 6.50±0.07b 82.29±0.13b 
7 12.13±0.13b 0.72±0.13a 1.47±0.00abc 12.93±0.04b 0.58±0.02abc 7.25±0.64c 84.40±0.19g 
8 12.01±0.15b 0.75±0.15a 1.67±0.03abcd 13.67±0.02e 0.66±0.01bcd 7.85±0.09cd 83.29±0.16de 
9 12.24±0.18b 0.72±0.15a 1.74±0.02abcd 13.31±0.00c 0.75±0.00cd 7.59±0.46cd 83.48±0.16ef 
10 11.79±0.33b 0.82±0.38a 1.94±0.05cd 13.97±0.09fg 0.83±0.02de 8.00±0.28d 84.80±0.46bcd 
11 11.54±0.04b 0.83±0.18a 2.00±0.02d 13.59±0.04de 0.94±0.01e 7.87±0.16cd 82.64±0.15bc 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %100 nohut unu, 3: %100 mısır unu, 4: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 5: %95 
buğday unu+%5 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%10 nohut unu, 7: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 8: %90 
buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır unu, 9: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 10: %85 buğday 
unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 11: %80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  

 
Çizelge 3.1 incelendiğinde; 1. örneğin (%100 buğday unu) kuru maddede protein oranı %13.79 
bulunmuştur. Yine bu değerin Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’ ne uygun olduğu 
görülmüştür. 2. örneğin (%100 nohut unu) kuru maddede protein oranı %22.50, 3. örneğin 
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(%100 mısır unu) kuru maddede protein oranı %8.11 bulunmuştur. Mısır ununun (3. örnek) 
protein değeri kontrol ununun (1. örnek) protein değerine göre daha düşük çıkmıştır. 
Karışımlardaki unlarda mısır unu oranı arttıkça protein değerindeki azalış istatistiksel açıdan 
önemli bulunmuştur (P<0.05). 2. örneğin (%100 nohut unu) protein değeri 1. (%100 buğday 
unu) ve 3. (%100 mısır unu)  örneklerinkine göre daha yüksektir. Nohut unu oranı arttıkça 
karışım unlarının protein değerindeki artış önemli bulunmuştur  (P<0.05). 

 
Kontrol (1. örneğin), %100 nohut (2. örnek) ve %100 mısır (3. örnek) unlarının asitlik (sülfirik 
asit cinsinden) değerleri sırasıyla %6.45, %5.05 ve %20.77 bulunmuştur. Karışım unlarındaki 
mısır unu oranının artışı ile asitlik değeri artarken, nohut unu oranı artması ile asitlik oranı 
azalmıştır ve bu artış ve azalış istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.05) (Çizelge 3.1). 
 
Çizelge 3.1’ de, 1. örneğin (%100 ekmeklik buğday unu)  toplam karbonhidrat oranı %83.78, 
2. örneğin (%100 nohut unu) toplam karbonhidrat oranı %65.98 ve 3. örneğin (%100 mısır unu) 
toplam karbonhidrat oranı %83.36 bulunmuştur. Nohut ununun toplam karbonhidrat oranı 
düşük olmasına rağmen karışım unlarındaki nohut unu oranı artması ile karbonhidrat oranındaki 
azalış istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05). 
 
Nohut unu ilavesi arttıkça kül, yağ, protein, ham lif değerleri artarken, toplam karbonhidrat 
değeri azalmıştır. Mısır unu ilavesi arttıkça, kül, yağ, ham lif değerleri artarken, protein değeri 
azalmış, toplam karbonhidrat değeri değişmemiştir. Bu sonuçlar, Pasqualane ve ark. (2004), 
Hefnewy ve ark. (2012), Man ve ark. (2015), Sabanis ve Tzia (2009)’ un yapmış oldukları 
çalışmaların sonuçları ile uyum içerisindedir. 
 
3.2. UN KARIŞIMLARININ FİZİKOKİMYASAL KALİTE ÖZELLİKLERİ 
 
Bir numaralı örneğin (%100 ekmeklik buğday unu) yaş gluten oranı %26.70, kuru gluten oranı 
%9.56, 2. örneğin (%95 buğday unu+%5 nohut unu) yaş gluten oranı %27.01, kuru gluten oranı 
%9.18, 3. örneğin (%95 buğday unu+%5 mısır unu) yaş gluten oranı %30.38, kuru gluten oranı 
%11.81 olarak hesaplanmıştır. Nohut ve mısır unu ilavesi ile yaş gluten ve kuru gluten 
oranlarındaki azalış anlamsız bulunmuştur (P>0.05) (Çizelge 4.2). 
 
Çizelge 3.2. Farklı un karışımlarının ortalama fizikokimyasal kalite değerlerinin 
karşılaştırılması 
 

Çeşit Yaş Gluten (%) Kuru Gluten (%) Zeleny Sedim (ml) 
1 26.70±0.34a 9.56±0.23a 35.50±0.71c 
2 27.01±0.18a 9.18±0.32a 28.50±0.71b 
3 30.38±1.26a 11.81±0.80a 33.00±1.41c 
4 26.02±1.70a 8.56±0.76a 27.00±1.41b 
5 31.09±0.61a 12.07±0.17a 30.00±0.00b 
6 28.05±0.83a 10.60±0.07a 26.50±0.71ab 
7 27.98±0.01a 10.43±0.06a 27.00±1.41ab 
8 26.43±0.02a 9.43±0.18a 26.00±0.00ab 
9 26.06±2.41a 9.86±0.68a 25.00±1.41a 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Birinci örnek, 2. örnek ve 3. örneğin zeleny sedimantasyon değerleri sırasıyla, 35.50 ml, 28.50 
ml ve 33.00 ml olarak hesaplanmıştır. Nohut unu ve mısır unu oranları arttıkça zeleny 
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sedimantasyon değerindeki azalış anlamlı görülmüştür (P<0.05) (Çizelge 3.2).  Çelebi (2015) 
yılında yapmış olduğu bir çalışmada buğday ununa ilave edilen nohut ununun oranı arttıkça yaş 
gluten, kuru gluten ve zeleny sedim değerinin azaldığını rapor etmiştir. Bu çalışma ile uyum 
sağlamaktadır. 
 
3.3.UN KARIŞIMLARININ HUNTER RENK ÖZELLİKLERİ 
 
Çizelge 3.3’te; 4. örneğin (%95 buğday unu+%5 nohut unu) ve 5. örneğin (%95 buğday 
unu+%5 mısır unu) L* değerleri sırasıyla 89.00, 88.71 olarak bulunmuştur. Mısır unu ve nohut 
unu oranı arttıkça karışım unlarının L* değeri azalmış fakat bu azalma istatistiksel açıdan 
anlamlı görülmemiştir (P>0.05). 
 
Çizelge 3.3. Farklı un karışımlarının ortalama renk değerlerinin karşılaştırılması 
 

Çeşit L* a* b* 
1 89.07±0.17d 0.80±0.02a 9.78±0.30a 
2 88.62±0.08b 2.00±0.05e 18.32±0.32f 
3 85.19±0.07a 6.77±0.09f 29.51±0.59g 
4 89.00±0.04cd 0.79±0.04a 10.25±0.31ab 
5 88.71±0.44cd 0.98±0.03b 10.19±0.21ab 
6 88.80±0.26cd 0.86±0.01a 10.80±0.02bc 
7 88.66±0.51cd 1.20±0.09cd 10.93±0.23cd 
8 88.78±0.55cd 1.03±0.03b 10.89±0.06c 
9 88.64±0.16cd 1.28±0.08d 11.53±0.02de 

10 88.35±0.06c 1.11±0.02bc 11.36±0.22cd 
11 80.46±0.18cd 1.31±0.05d 12.09±0.08e 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %100 nohut unu, 3: %100 mısır unu, 4: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 5: %95 
buğday unu+%5 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%10 nohut unu, 7: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 8: %90 
buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır unu, 9: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 10: %85 buğday 
unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 11: %80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Çizelge 3.3’te 4. ve 6. Örnekler incelendiğinde; %5 nohut unu ilaveli unun a* ve b* değerleri 
0.79 ile 10.25 iken %10 nohut unu ilaveli unun a* ve b* değerleri 0.86 ile 10.80’ a artmış ve 
bu artış anlamlı bulunmuştur (P<0.05). 5. örneğin (%95 buğday unu+%5 mısır unu) a* ve b* 
değeri 0.98, 10.19 iken 7. örneğin (%90 buğday unu+%10 mısır unu) a* ve b* değeri 1.20, 
10.93 bulunmuştur. Nohut ve mısır unu oranı arttıkça karışımların a* ve b* değerleri 
içeriklerinin farklı olası sebebiyle istatistiksel olarak anlamlı artış sağlamıştır (P<0.05). 
Mohammed ve ark. (2012), yapmış oldukları bir çalışmada buğday ununa ilaveli nohut unu 
oranı arttıkça L* değerinin azaldığı, a* ve b* değerinin arttığı rapor edilmiştir. Başka bir 
çalışmada ise buğday ununa mısır unu ilavesi ile L* değerinin azaldığı, a* ve b* değerinin 
arttığı gözlemlenmiştir (Hussein ve ark., 2013). Yapılan çalışma literatür çalışmaları ile uyum 
içerisindedir. 
 
3.4. KARIŞIM HAMURLARIN REOLOJİK KALİTE ÖZELLİKLERİ  
 
Çizelge 3.4 incelendiğinde; 1. örneğin (%100 buğday unu), 2. örneğin (%95 buğday unu+%5 
nohut unu) ve 3. örneğin (%95 buğday unu+%5 mısır unu) su absorbsiyon değerleri sırasıyla 
%60.10, %59.43 ve %58.93 bulunmuştur. Mısır unu ve nohut unu ilavesi ile numunelerin su 
absorbsiyon değerleri azalmış fakat bu azalma önemli görülmemiştir (P>0.05). 
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Çizelge 3.4. Farklı un karışımlarının ortalama farinograf  değerlerinin karşılaştırılması 
 

Çeşit Su Absorbsiyonu (%) Gelişme (dk) Stabilite (dk) Yumuşama (10 dk.FU) 
1 60.10±0.14e 2.25±0.07b 12.55±0.07c 34.25±0.35d 
2 59.43±0.04de 3.08±0.11c 14.20±0.14d 35.25±0.35d 
3 58.93±0.11cd 1.85±0.07a 13.35±0.07cd 21.30±0.42a 
4 59.40±0.14cde 2.15±0.21b 13.25±0.07d 30.15±0.21c 
5 58.15±0.21bcd 2.50±0.14b 11.75±0.07c 28.50±0.71c 
6 58.40±0.14b 1.72±0.02a 9.25±0.21b 41.30±0.42e 
7 57.95±0.07b 1.65±0.07a 13.30±0.14cd 29.50±0.71c 
8 57.93±0.04b 1.88±0.11a 13.50±0.14cd 20.00±1.41a 
9 56.75±0.07a 1.58±0.11a 4.15±0.21a 27.50±0.71b 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Çizelge 3.4, incelendiğinde, 1. örneğin (%100 buğday unu), 2.örneğin (%95 buğday unu+%5 
nohut unu) ve 3. örneğin (%95 buğday unu+%5 mısır unu) gelişme, stabilite ve yumuşama 
değerleri sırasıyla, 2.25 dk, 12.55 dk, 34.25 FU; 3.08 dk, 14.20 dk, 35.25 FU; 1.85 dk, 13.35 
dk, 21.30 FU olarak hesaplanmıştır. Gelişme, stabilite ve yumuşama değerleri, nohut unu 
ilavesi ile artarken, mısır unu ilavesi ile azalış göstermiş olup istatistiksel açıdan önemli 
görülmüştür (P<0.05). Stabilite süresi hamurun işlemeye karşı dayanıklılığını gösterir. Yapılan 
bir çalışmada, stabilite süresi yüksekse, ekmeklik kalitesinin de yüksek olduğu belirtilmiştir 
(Coşkuner, 2003). Literatürde yapılan başka çalışmalarda, nohut ve buğday unu karışımının 
hamur reolojisine ve ekmek kalitesine etkisi incelendiğinde, buğday ununa %10, %20 ve %30 
oranlarında nohut unu ilavesi ile hamurun su absorbsiyonunu, gelişme süresini arttırdığını, 
uzayabilirliğini ve direncini azalttığını tespit etmişlerdir. %10 nohut unu ilavesinin yüksek 
stabilite gösterdiğini buna karşılık %20 ve %30 nohut unu ilavesinin stabiliteyi azalttığını ve 
cıvık bir hamur elde edildiğini tespit etmişlerdir. Aynı zamanda nohut unu oranının artışı, 
hamur yumuşama derecesini arttırdığı sonucuna varılmıştır. (Fernandez ve Berry, 1989; 
Sharma ve ark., 1995; Mohammed ve ark., 2012). Hussein ve ark. (2013), yapmış oldukları bir 
çalışmada buğday ununa mısır unu ilavesi ile farinograf değerlerinde azalış meydana geldiği 
rapor edilmiştir. Bu çalışma literatürdeki çalışmalar ile uyum içerisindedir. 
 
Çizelge 3.5. Farklı un karışımlarının ortalama glutograf  değerleri karşılaştırılması 
 

Çeşit Stretching(BU) Relaxation(BU) 
1 244.00±5.66a 58.50±7.78a 
2 323.00±60.81a 68.50±19.09ab 
3 255.00±49.50a 64.50±2.12a 
4 407.50±17.68a 78.00±2.83ab 
5 262.50±3.54a 70.00±2.83ab 
6 277.50±3.54a 74.00±1.41ab 
7 289.00±1.41a 84.50±3.54bc 
8 306.50±2.12a 93.00±2.83cd 
9 320.50±2.12a 103.50±2.12b 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Çizelge 3.5 incelendiğinde; 1. örneğin (%100 buğday unu), 2. örneğin (%95 buğday unu+%5 
nohut unu) ve 3. örneğin (%95 buğday unu+%5 mısır unu)  stretching (esneklik) verelaxation 
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(elastikiyet) değerleri sırasıyla, 244.00 BU, 58.50 BU; 323.00 BU 68.50 BU; 255.00 BU, 64.50 
BU olarak hesaplanmıştır. Nohut unu ve mısır unu ilavesi ile stretching ve relaxation değerleri 
artmış ve bu artış önemli görülmüştür (P<0.05). 
 
3.5. PEKSİMETLERİN KİMYASAL KALİTE ÖZELLİKLERİ 
  
Çizelge 3.6 incelendiğinde; 1. örneğin, 2. örneğin ve 3. örneğin nem, tuz ve kül oranları 
sırasıyla, %9.02, %1.66, %0.64; %8.51, %1.72, %0.78; %9.22, %1.34, %0.64 olarak 
hesaplanmıştır. Mısır unu ilaveli peksimetlerin nem değeri, nohut unu ilaveli peksimetlerin nem 
değerinden daha yüksek çıkmış, istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (P<0.05). Mısır unu 
ilaveli peksimetlerin nohut unu ilaveli peksimetlere göre daha geç kuruduğu söylenebilir. Nohut 
ve mısır unu ilavesi ile üretilen peksimetlerin tuz oranlarındaki azalış önemli görülmüştür 
(P<0.05). Mısır unu ilavesi ile kül miktarındaki artış istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır 
(P˃0.05). 
 
Çizelge 3.6. Mardin peksimetlerinin ortalama kimyasal kalite değerlerinin karşılaştırılması 
 

Çeşit % Nem  %Tuz Kül 
%k.m. 

Protein  
%k.m 

Yağ    
%k.m 

K.hidrat 
 %k.m 

Ham Lif  
%k.m 

1 9.02±0.21d 1.66±0.01fg 0.64±0.06a 13.84±0.06c 1.34±0.06a 83.78±0.05ef 0.39±0.02a 
2 8.51±0.10c 1.72±0.01g 0.78±0.11a 13.99±0.03e 1.60±0.08c 83.06±0.12bc 0.56±0.01c 
3 9.22±0.01d 1.34±0.02e 0.64±0.09a 13.36±0.10b 1.4±0.02ab 84.12±0.03fg 0.49±0.02b 
4 6.86±0.17a 1.15±0.01bc 0.85±0.13a 14.25±0.07f 1.88±0.09e 82.29±0.10a 0.73±0.01e 
5 7.44±0.01b 1.30±0.01de 0.62±0.13a 12.93±0.04a 1.47±0.01b 84.41±0.12g 0.58±0.02c 
6 10.66±0.17f 1.60±0.02f 0.75±0.15a 13.64±0.03cd 1.67±0.04cd 83.29±0.12cd 0.66±0.01d 
7 11.15±0.12g 1.10±0.00ab 0.72±0.15a 13.31±0.00b 1.75±0.00d 83.48±0.12de 0.75±0.00e 
8 9.86±0.02e 1.02±0.00a 0.42±0.38a 13.95±0.07e 1.94±0.05ef 82.86±0.29bc 0.83±0.01f 
9 10.64±0.00f 1.23±0.07cd 0.83±0.18a 13.59±0.04c 2.00±0.02f 82.63±0.10ab 0.94±0.01g 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Birinci örnek, 4. örnek ve 5. örneğin protein ve yağ oranı sırasıyla; %13.84, %1.342; %14.25, 
%1.88; %12.93, %1.47 olarak hesaplanmıştır. Nohut unu ilavesi ile üretilen peksimetlerin 
protein değeri önemli derecede artarken, mısır unu ilavesi ile üretilen peksimetlerin protein 
değeri önemli derecede azaldığı gözlemlenmiştir (P<0.05). Nohut ve mısır unu ilavesi ile 
üretilen peksimetlerin yağ oranı artmış ve bu artış önemli görülmüştür (P<0.05) (Çizelge 3.6). 
 
Çizelge 3.6’da 1.örneğin, 2. örneğin ve 3. örneğin karbonhidrat ve ham lif oranı sırasıyla; 
%83.78, %0.39; %83.06, %0.56; %84.12, %0.49 olarak bulunmuştur. Nohut ununun artması 
ile karbonhidrat miktarı azalırken, mısır unun artması ile arttığı gözlemlenmiş ve istatistiksel 
açıdan fark görülmüştür (P<0.05). Nohut unu ve mısır unu ilaveli peksimetlerin ham lif 
değerinde önemli oranda artış gözlemlenmiştir (P<0.05). 
 
Nohut unu ve mısır unu ilaveli peksimetlerin kül, yağ, ham lif değerlerinde artış göstermiştir. 
Nohut unu ilaveli peksimetlerin protein değeri, mısır unu ilaveli peksimetlerin protein 
değerinden bileşimlerinden dolayı daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar, Pasqualane ve ark. 
(2004), Hefnewy ve ark. (2012), Man ve ark. (2015), Sabanis ve Tzia(2009), Bojňanská ve ark. 
(2012) ve Hussein ve ark. (2013)’ nın yapmış oldukları çalışmaların sonuçları ile uyum 
içerisindedir. 
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3.6. PEKSİMETLERİN HUNTER RENK (L*, a* ve b*) KALİTE ÖZELLİKLERİ  
 
Çizelge 3.7’ deki renk değerleri incelendiğinde, nohut ve mısır unu ilavesi ile yapılan 
peksimetlerin iç L* (parlaklık) değerlerinde düşüş olurken; a* (kırmızılık) ve b* (sarılık) 
değerlerinde artış olmuştur. L* değerindeki azalma ile a* ve b* değerimdeki artış önemli 
görülmüştür (P<0.05). Nohut unu ilavesi ile peksimet içi renginin daha koyu olduğu 
gözlemlenmiştir. Mohammed ve ark. (2011) ile Hussein ve ark., (2013)’ nın yapmış oldukları 
çalışmalarda, buğday ununa nohut unu ve mısır unu ilavesi ile üretilen ekmeklerin iç rengi 
incelendiğinde L* değerinin azaldığını, a* ve b* değerinin arttığını tespit etmişlerdir. Yapılan 
çalışma ile uyum içerisindedir. 
 
Çizelge 3.7. Peksimetlerin iç renk değerleri (L*, a* ve b*) değişimi 
 

Çeşit L* a* b* 
1 64.85±3.86cd 7.66±3.15a 32.27±3.67a 
2 62.65±3.24bcd 11.24±2.9bc 35.99±1.82b 
3 65.22±3.19d 7.58±2.41a 32.77±2.88a 
4 57.56±2.81a 13.66±2.07bc 35.33±0.61b 
5 60.81±3.31abc 12.23±2.08bc 36.21±1.20b 
6 60.46±3.01ab 11.54±2.80bc 35.77±2.51b 
7 62.35±2.59bcd 10.66±2.13ab 35.70±1.41b 
8 57.53±3.80a 14.18±2.53c 36.72±0.73b 
9 62.47±2.19bcd 12.10±0.42bc 37.00±0.32b 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Çizelge 3.8. Farklı un karışımlarından yapılan Mardin peksimeti kabuk renk değerleri 
 

Çeşit L* a* b* 
1 57.02±2.13cd 16.45±0.69bcd 34.65±0.65cd 
2 57.20±3.03cd 16.05±1.54b 32.47±1.22b 
3 61.96±2.28e 14.89±0.87a 34.66±0.62cd 
4 46.43±1.47a 16.24±0.56bc 27.11±0.72a 
5 53.02±3.55b 17.33±0.49cd 33.02±2.37bc 
6 53.09±2.56b 16.92±1.20bcd 32.30±1.63b 
7 56.41±1.50cd 17.61±0.40d 34.93±0.80d 
8 54.49±1.81bc 17.39±0.61cd 32.83±1.50b 
9 57.97±2.19d 15.98±2.18ab 34.70±0.76cd 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
Çizelge 3.8’deki peksimet kabuk renk değişimi incelendiğinde, mısır unu ve nohut unu ile 
yapılan peksimetlerin L*(parlaklık) değerinde azalma, a*(kırmızılık) değerinde artma b* 
(sarılık) değerinde azalma gözlemlenmiş ve istatistiksel açıdan fark görülmüştür (P<0.05). 
 
3.7. PEKSİMETLERİN DUYUSAL ÖZELLİKLERİ  
 
Çizelge 3.9’da verilen değerlere göre peksimet kabuğu görünüş özellikleri açısından 
incelendiğinde; duyusal analiz sonucunda 10 üzerinden 5.42 ile 7.92 arasında puanlar almıştır. 
Görünüş özelliklerine genel olarak bakıldığında 6. örneğin diğerlerine göre daha yüksek puan 
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aldığı, 4. örneğin ise en düşük puan aldığı görülmüştür. Örnekler arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P˃0.05). 
 
Çizelge 3.9. Farklı un karışımlarından yapılan Mardin peksimeti duyusal sonuçları 
 

Çeşit Kabuk rengi Kabuk kalınlığı Kabuk yüzey yapısı Kabuk sertliği 
1 7.75±1.48ab 7.67±1.23b 6.92±2.07ab 7.42±1.78a 
2 7.33±1.56a 6.92±1.38ab 6.83±1.80ab 5.67±2.46a 
3 6.67±1.23a 7.50±1.17b 7.08±1.93ab 6.25±2.53a 
4 6.67±1.97a 5.83±1.19a 6.25±2.01a 7.00±1.71a 
5 6.75±1.91a 6.75±1.71ab 7.08±1.62ab 6.75±2.01a 
6 7.58±1.73a 7.92±0.90b 7.58±1.16ab 6.33±2.99a 
7 7.08±1.88a 7.58±1.38b 7.83±0.94ab 6.08±2.64a 
8 6.83±1.53ab 7.00±1.41ab 7.08±1.44b 6.08±2.64a 
9 6.75±1.76b 6.42±1.51ab 7.42±1.68ab 5.42±2.50a 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Duyusal analiz sonuçlarından peksimet içi görünüş özellikleri incelendiğinde, peksimet 
örnekleri 10 üzerinden 5.33 ile 7.92 arasında puanlar almıştır. Genel olarak 6. örneğin en yüksek 
puan aldığı, 3. örneğin ise en düşük puan aldığı görülmektedir. Nohut ve mısır unlarının 
kullanımı peksimet içi renk ve sertliği olumsuz etkilerken peksimet içi gözenek yapısı ve 
peksimet dilim yapısını olumlu etkilediği görülmektedir. Örnekler arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05) (Çizelge 3.10). 
 
Çizelge 3.10. Peksimetlerinbazı duyusal kalite özelliklerinin karşılaştırılması 
 

Çeşit Peksimet İçi 
Rengi 

Peksimet içi 
Gözenek yapısı 

Peksimet içi 
sertlik Peksimet Dilim yapısı 

1 7.58±1.73b 7.42±1.51ab 7.08±2.64a 7.00±1.48bc 
2 7.25±1.60b 6.42±1.56a 5.92±2.68a 7.42±1.62bc 
3 6.75±1.66ab 6.42±1.68a 6.17±2.44a 6.92±1.56bc 
4 6.75±1.76ab 7.67±1.23ab 6.67±2.19a 7.75±1.36c 
5 6.92±1.62ab 7.08±1.44ab 6.50±2.35a 7.67±1.30c 
6 7.83±1.27b 7.92±1.08b 5.83±2.69a 7.83±1.40c 
7 6.67±1.50ab 7.25±0.97ab 5.83±2.82a 7.83±1.34c 
8 7.08±1.88ab 7.25±1.06ab 5.92±2.68a 7.75±1.66ab 
9 6.67±2.19a 7.08±1.73ab 5.33±2.87a 7.33±1.83a 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Peksimetler tekstürel açıdan incelendiğinde, 10 üzerinden 4.67 ile 7.38 arasında puanlar 
almıştır. 6. örneğin diğerlerine göre daha yüksek puan aldığı, 9. örneğin ise en düşük puan aldığı 
görülmüştür. Genel olarak nohut ve mısır unları peksimetin tekstür yapısı üzerinde olumsuz 
etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Sonuçlar istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (P>0.05) 
(Çizelge 3.11). 
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Çizelge 3.11. Peksimetlerin bazı duyusal kalite özelliklerinin karşılaştırılması 
 

 
Çeşit Gevreklik 

Kabuk ve iç 
Renk farkı Dağılabilirlik Kırılabilirlik 

1 7.92±1.88c 7.13±1.35b 6.75±2.86a 7.08±2.61a 
2 6.50±2.28abc 6.83±1.53b 5.83±2.17a 5.00±2.63a 
3 6.58±2.15abc 7.17±1.47b 5.92±2.19a 5.58±2.39a 
4 6.50±1.88abc 6.13±2.24ab 6.17±2.25a 6.33±2.27a 
5 6.33±1.97abc 6.92±1.7b 5.92±2.19a 6.17±2.08a 
6 5.58±2.61ab 7.38±1.72b 6.25±2.56a 5.33±2.57a 
7 5.08±2.19a 7.08±2.07b 5.50±2.39a 5.50±2.35a 
8 4.75±1.91c 6.71±1.86a 5.58±2.54a 5.67±2.23a 
9 4.67±2.39bc 6.58±2.31a 5.67±2.96a 5.17±2.44a 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Çizelge 3.12’deki duyusal analiz sonuçlarına göre peksimetlerin tat-aroma özellikleri 10 
üzerinden 5.00 ile 7.92 arasında puanlar almıştır. 3. Örneğin en yüksek puan, 9. Örneğin en 
düşük puan aldığı gözlemlenmiştir. nohut ve mısır unları peksimetlerin tat-aroma özellikleri 
üzerinde olumsuz etkisi olduğu gözlemlenmiş fakat istatistiksel olarak fark görülmemiştir 
(P>0.05). 
 
Çizelge 3.12. Peksimetlerin bazı duyusal kalite özelliklerinin karşılaştırılması 
 

 
Çeşit Tat Aroma 

Ağız 
Hissi 

Genel Kabul 
Edilebilirlik 

1 8.17±1.19c 7.75±1.66a 8.08±1.51b 7.67±2.06a 
2 7.92±1.16c 7.50±1.09a 6.83±2.12ab 6.67±2.31a 
3 7.83±1.27c 7.67±1.37a 7.08±2.02ab 7.08±2.47a 
4 7.50±1.62c 7.25±1.71a 7.08±1.78ab 7.00±1.95a 
5 7.33±1.87c 6.92±1.56a 7.08±1.56ab 6.50±2.02a 
6 7.00±1.76bc 6.75±2.14a 6.50±2.28ab 5.92±2.50a 
7 6.96±1.71bc 6.83±1.75a 6.08±2.39a 5.58±2.57a 
8 6.83±1.59ab 7.08±1.78a 6.67±2.31ab 5.00±2.52a 
9 6.58±1.93a 6.42±2.07a 6.00±2.56ab 5.00±2.76a 

1: (kontrol) %100 buğday unu, 2: %95 buğday unu+%5 nohut unu, 3: %95 buğday unu+%5 mısır unu, 4: %90 
buğday unu+%10 nohut unu, 5: %90 buğday unu+%10 mısır unu, 6: %90 buğday unu+%5 nohut unu+%5 mısır 
unu, 7: %85 buğday unu+%5 nohut unu+%10 mısır unu, 8: %85 buğday unu+%10 nohut unu+%5 mısır unu, 9: 
%80 buğday unu+%10 nohut unu+%10 mısır unu  
 
Peksimet örneklerinin duyusal özellikleri genel olarak incelendiğinde ekmeklik buğday ununa 
belirli oranda nohut unu ilavesi ile elde ettiğimiz sonuçlar Hruskova ve ark. (2003), Özkaya ve 
Seçkin (1979), Varinli ve ark. (2002), Coşkuner ve Karababa ( 2005) ve Man ve ark. (2015)’ 
nın çalışmalarında elde ettikleri sonuçlarla benzerlik göstermiştir. Ekmeklik buğday ununa 
belirli oranda mısır unu ilavesi ile de elde ettiğimiz duyusal değerlendirme sonuçları, Hussein 
ve ark. (2013)’nın yapmış oldukları çalışmadaki sonuçlar ile uyum içerisindedir.  
 
4. SONUÇLAR 
 
Nohut unu ilavesi kül, nem, ham lif ve protein değerlerinde artış sağlamış fakat toplam 
karbonhidrat oranında azalmaya yol açmıştır. Peksimet örneklerinde de bu değerlere paralel 
sonuçlar elde edilmiştir. Nohut unu ilavesinin peksimetlerin protein değerini arttırdığını ve 
besin değeri daha yüksek peksimet elde edilmesini sağlamaktadır. Nohut unu ilavesi yaş gluten 
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değerlerini azaltırken, hamurlarda su absorbsiyonu, gelişme süresi, stabilitesini ve yumuşama 
derecesini arttırmıştır. Gelişme derecesindeki artış nohut ve buğday unu bileşenlerinin 
fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Sonuçlar %5 ve %10 
nohut ilavesiyle kontrol hamuruna benzer iyi özellikte hamur elde edildiğini göstermiştir. 
Nohut unu oranının artmasına bağlı olarak peksimetlerde daha sarımsı (koyu) renk elde 
edilmiştir. Bu durum nohut unu yapısındaki β-caroten renk pigmentlerinden ve maillard 
reaksiyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Panelistler tarafından elde edilen sonuçlara 
göre nohut unu katkılı peksimetlerin daha çok aromatik olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol 
peksimeti nohut ilaveli peksimetlerden daha iyi içyapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun 
sebebi kontrol peksimetin yapısındaki fazla glutendendir. Nohut unu ilavesi peksimet içi 
sertliğinde artışa neden olmuştur. Muhtemelen iç gözeneklerin küçülmesinden dolayı ve 
içyapının proteinlerden kaynaklanan daha sıkı olmasıdır. Genel olarak nohut unu ilavesi 
arttıkça peksimet kabuk rengi daha koyu olmaktadır. Kontrol peksimetin kabuk rengi daha açık 
ve sarılık değeri daha az bulunmuştur. Peksimet içi rengi nohut unu seviyesi arttıkça a* ve b* 
değerleri artmış, bu da daha kırmızı ve sarı peksimet içi nohuttan dolayı elde edildiğini 
göstermiştir. Duyusal analiz sonuçlarında bakıldığında nohut ilaveli peksimetlerin kontrol 
peksimet gibi kabul edilebilir duyusal kalite kriterlerine sahip olduğu görülmektedir. %5 ve 
%10 ilaveli peksimetlerin kontrol peksimete benzer görünüş ve içyapıya sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Nohut unu ilaveli peksimetlerin duyusal değerlendirme değerleri kontrol peksimete 
göre daha düşük çıkmıştır. Nohut ununun lif içeriği ekmeklik buğday ununa göre daha yüksek 
olduğundan tam buğday unu ile nohut unu kombinasyonununpeksimet yapımında lif içeriği 
yüksek bir ürün elde edilmesi sağlanabilir. %5 ve %10 nohut unu ilave edilerek üretilen 
peksimetler de kontrol peksimet gibi duyusal testler sonucunda kabul gördüğü belirlenmiştir 
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ÖZET 

Bu çalışmada isot baharatı üretiminde kullanılan Fılfıl, Bursa ve Urfa biberlerinin renk (L*, 
a* ve b*, ASTA, kırmızı/sarı, esmerleşme indeksi) ve bazı fizikokimyasal (nem, su aktivitesi, 
pH ve titrasyon asitlik) özellikleri araştırılmıştır. Fılfıl, Bursa ve Urfa biberlerinin nem 
miktarları sırasıyla %79.88, 90.33 ve 90.29 olduğu ve Fılfıl biberinin diğer biberlerle 
karşılaştırıldığında nem miktarının daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Su aktivite 
değerlerinin tüm biber çeşitlerinde 0.98 olduğu, pH değerlerinin 5.62 (Fılfıl), 5.82 (Bursa), 
5.93 (Urfa) olarak belirlenmiştir. Kırmızıbiberlerin titrasyon asitliği değerleri  % 0.55 (Fılfıl), 
0.58 (Bursa) ve 0.59 (Urfa) olduğu ve örnekler arasında istatistik olarak farkın olmadığı 
saptanmıştır (p>0.05). Fılfıl, Bursa ve Urfa biberlerinin ASTA değerleri sırasıyla 87.02, 120. 
85, 93.40 olduğu ve örnekler arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli olduğu tespit 
edilmiştir (p<0.05). Kırmızı/sarı oran değerleri 0.91 (Fılfıl), 0.81 (Bursa) ve 0.93 (Urfa) 
olarak belirlenmiş ve Bursa biberinin istatistiksel olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
Yüzey renk parametrelerinden L*, a*, b* değerlerinin sırasıyla Fılfıl taze biber örneklerinde 
29.80, 30.86, 19.30, Bursa taze biberinde 30.70, 27.51, 20.69 ve Urfa biberinde 31.73, 31.65, 
31.03 olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada Fılfıl, Urfa ve Bursa biberlerinin renk ve bazı 
fizikokimyasal özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fılfıl, Bursa, Urfa, Renk, Fizikokimyasal 
 
ABSTRACT 
 
In this study, color and some physicochemical properties of fresh red peppers used production 
spıces isot (Filil, Urfa and Bursa) were investigated. For this purpose, fresh red pepper L *, a 
* and b *, ASTA, red / yellow, browning index, moisture, water activity, pH and titration 
acidity values were determined. The moisture content of Filfil, Bursa and Urfa peppers were 
found to be % 79.88, 90.33 and 90.29 respectively and Filfil pepper was found to have lower 
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moisture content compared to other peppers. Water activity values of all pepper varieties were 
0.98, pH values were determined as 5.62 (Filfil), 5.82 (Bursa), 5.93 (Urfa). Titration acidity 
values of red peppers were found to be 0.55% (Filfil), 0.58 (Bursa) and 0.59 (Urfa) and there 
was no statistically significant difference between the samples (p> 0.05). ASTA values of 
Filfil, Bursa and Urfa peppers were found to be 87.02, 120. 85, 93.40 and the differences 
between the samples were statistically significant (p <0.05). Red / yellow ratio values were 
determined as 0.91 (Filfil), 0.81 (Bursa) and 0.93 (Urfa) and it was determined that Bursa 
pepper showed statistically significant difference. L *, a *, b * values of the surface color 
parameters were found to be 29.80, 30.86, 19.30 in Bursa fresh pepper samples, 30.70, 27.51, 
20.69 in Bursa fresh pepper and 31.73, 31.65, 31.03 in Urfa pepper, respectively. In this 
study, the color and some physicochemical properties of Filfil, Urfa and Bursa peppers are 
given comparatively. 
 
Key Words: Fılfıl, Bursa, Urfa, Color, Physical Property 
 
1. GİRİŞ 
 
Biber, botanik biliminde ‘Soloanaceae’ familyasına giren ve Latince ismi ‘Capsicum’ olan 
tek veya iki yıllık bir bitki türüdür. Biber batı yarımkürede kültürleştirilmiş  ilk  bitkidir (Wang, 
2006; Bosland, 2006). Biber bitkisi C. annum, C. baccatum, C. chinese, C. frutescens, 
C.pubescens yaygın olarak tarımı yapılıp ve otuzdan fazla çeşide sahiptir. Bu çeşitler arasında 
C. annum tarımı yapılan ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan çeşit olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Biber çeşitleri renk, şekil, boyut, acılık ve tatlılık gibi farklı özellikler 
göstermektedir (Bosland, 1992). Birçok ülkede biber tarımı yapılmakta, Çin, Meksika ve 
Türkiye biber üretimi en fazla yapılanlar arasındadır. 
Bazı biber çeşitleri olgunlaşma evrelerinde yeşil renkten koyu kırmızı rengine sahip olarak 
değişime uğramaktadır. Bu olgunlaşma evresinde yeşil renkteki pigmentler azalırken kırmızı 
pigmentlerin miktarlarında artmalar meydana gelmektedir (Korkmaz, 2016). Kırmızı 
pigmentlerin artışı karotenoidlerden kaynaklanmaktadır (Guiffrida ve ark., 2013). 

Kırmızıbiber, karotenoid pigmentlerinden kaynaklı olan yüksek renk kapasitesine sahiptir. 
Kırmızı renginden, lezzetinden ve acılık maddesinden dolayı gıda endüstrisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca günlük yaşantımızda sos, salata, kebap ve pizza yapımında tercih 
edilmektedir. Gıda endüstrisinde kırmızıbiberler değerlendirilerek hazır gıda, konserve, salça, 
baharat ve çeşni gibi ingredient olarak kullanılmaktadır. Bu değerlendirme yöntemleri 
arasında baharat ve çeşni olarak kullanılan toz ve pul biber ilk sırada yer almaktadır (Karagül 
ve ark., 2005). Baharatların yapımında kullanılan kırmızıbiberler ülkemizin Şanlıurfa, 
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bursa illerinde yaygın olarak üretilmektedir. Türkiye’de ki 
biber üretimi 2017 TÜİK verilerine göre; 2 608 000 ton üretim yapılmıştır ( TÜİK, 2018). 
Biber üretiminin büyük çoğunluğu Şanlıurfa’da üretilmekte ve üretilen bu biberler isot 
baharatı yapımında kullanılmaktadır. Bu nedenle kırmızıbiber Şanlıurfa için büyük öneme 
sahiptir. Kırmızıbiber (Capsicum), baharatlarda duyusal kaliteyi etkilemektedir. Bu duyusal 
özelliklerin başında renk ile aroma gelmektedir. Özellikle renk faktörü son üründe kalitenin 
belirlenmesinde ve tüketicinin seçim yapmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu 
çalışmada kırmızıbiberin renk özellikleri incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. MATERYAL 
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Çalışma materyali olarak kullanılan Fılfıl, Bursa ve Urfa biberleri (Capsicumannum) 
Şanlıurfa Suruç ilçesinin Yıldız köyünden temin edilmiştir. 

 

 
 
                                 1                                      2                                          3 
 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan biber çeşitleri (1: Fılfıl 2: Bursa 3: Urfa) 

2.1. METOT 

Taze kırmızıbiberler çürük ve eziklerden ayıklanarak temizleme işlemine alınmıştır. Bu 
işlemden sonra sap ve tohumlardan ayrılarak analiz için uygun hale getirilmiştir. 

2.1.1. FİZİKOKİMYASAL ANALİZLER 

2.1.1.1. KURUMADDE ve SU AKTİVİTESİ 

Kırmızıbiberlerin kurumadde oranları gravimetrik olarak belirlenmiştir. Hazırlanmış örnekler 
105°C sıcaklıkta sabit bir ağırlığa ulaşıncaya kadar bekletilmiştir (AOAC, 2005a). Su 
aktivitesi ise Aqualab Pre marka USA cihazı kullanılarak belirlenmiştir. 

2.1.1.2. TOPLAM TİTRASYON ASİTLİĞİ ve pH DEĞERİ 

Toplam asitlik düzeyi titrayon yöntemi ile pansiyometrik olarak tespit edilmiştir. Asitlik, pH 
ölçüldükten sonra çözeltinin pH değeri 8.1 oluncaya kadar 0.1N NaOH çözeltisi ile titrasyon 
yapılarak saptanmıştır (Serrano ve ark., 2010). Sonuçlar sitrik asit cinsinden ve kuru madde 
üzerinden hesaplanmıştır. 

2.1.2. RENK ANALİZİ 

2.1.2.1. YÜZEY RENK ANALİZİ 

Taze kırmızıbiberlerin yüzey renk parametre (L*, a*, b*) değerlerini belirlemek için 
ColorQuest XE HunterLab cihazı kullanılmıştır (Vega-Galvez ve ark., 2009). 

2.1.2.2. ESMERLEŞME İNDEKSİ 

Esmerleşme indeksi Topuz ve ark. (2009) metoduna göre belirlenmiştir. Örnekten 1 gr tartılıp 
50 ml saf su ilave edildikten sonra 2 saat boyunca 25 °C’de 140 rpm‘de yatay çalkalamalı su 
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banyosunda bekletilmiştir. Bu süre sonunda ekstrakt 8 dak. 8 000 rpm’de santrifüjlenmiştir. 
Daha sonra üst faz 0.45 µm’lik PTFE (politetrafloroetilen) filtreden geçirilip spektrofotometre 
yardımı ile 420 nm’de absorbans değeri okunmuştur. Örnekler farklı nem oranlarına sahip 
olduğu için okunan absorbans değerleri 0. 1 gr kuru madde üzerinden hesaplanmıştır. 

2.1.2.3. ASTA ( American Spice Trade Assocation) 

Ekstrakte edilebilir renk (ASTA) analizi AOAC metodu (2002)’ye göre belirlenmiştir. 
Kırmızıbiber örneklerinden 0.1 (±0.001) gr alındıktan sonra 20 ml aseton eklenip 3 saat 
boyunca 25 °C’de 140 rpm’de yatay çalkalamalı su banyosunda bekletilmiştir. Daha sonra 
kaba filtre kağıdı yardımıyla süzülerek ekstrat elde edilmiştir. Ekstrakt 1/5 oranında seyreltilip 
absorbans değeri 460 nm dalga boyunda spektrofotometrede okunmuştur. ASTA değeri 
aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır. 

ASTA  = A ∙ 164 ∙ 𝐼𝐼𝑓𝑓 ∙ 𝑤𝑤−1 

2.1.2.4. MIZI/SARI ORANI 

ASTA analizini yapmak için hazırlanan ekstrakt kırmızı/sarı oranını belirlemede 
kullanılmıştır. Bu ekstraksiyonları spektrofotometrede 470 nm’de kırmızılığı, 455 nm’de sarı 
pigment absorbans değerleri okunmuştur. Bu absorbans değerlerinin birbirine oranı ile 
hesaplanmıştır (Carvajal ve ark., 1997). 

2.2.3. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Taze kırmızıbiberlerden elde edilen fizikokimyasal ve renk özelliklerine ait veriler p ˂ 0.05 
düzeyinde anlamlı olarak kabul edilmiş ve istatistiksel çalışmalarda 22.0 SPSS (SPSS Inc., 
Chicago, USA) paket programı kullanılmıştır. Değerler arasındaki farklar Tukey HSD testi ile 
belirlenmiştir. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. FİZİKOKİMYASAL ANALİZLER 

Fılfıl, Bursa ve Urfa biberlerinin kurumadde oranları ve su aktivite verileri Çizelge 1’de 
verilmiştir. Taze kırmızıbiberlerin kurumadde oranları sırasıyla Fılfıl (20.12), Bursa (9.67) ve 
Urfa (9.71) olarak belirlenmiş ve Fılfıl biberinin en yüksek kurumadde oranına sahip olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Bunun nedeni çeşit farklılığından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 
Buna karşın su aktivite değerlerinin tüm biber çeşitlerinde 0.98 olarak ölçüldüğü belirlenmiştir 
(p>0.05). Taze biberin (Capsicum annum L.) kuru madde içeriğinin %7.2-14.65 olduğu 
belirtilmektedir (Castro ve ark., 2008, Korkmaz, 2016). 

Taze kırmızıbiberlerin pH ve titrasyon asitliği değerlerinin tüm biber çeşitlerinde aynı olduğu 
tespit edilmiştir (p>0.05). pH ve titrasyon asitlik değerleriyle ilgili sonuçlar Özgür ve ark. 
(2011)’de yaptığı çalışmada sırasıyla 5.43, % 0.18 olduğu ve sonuçlarımızla paralellik 
gösterdiği belirlenmiştir. 
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Çizelge 1. Taze kırmızıbiberde fizikokimyasal özellikler 
 

Özellikler Fılfıl Bursa Urfa 
Kuru Madde 20.12±0.35b 9.67±0.31a 9.71±0.35a 
Su Aktivitesi 0.98±0.00a 0.98±0.00a 0.98±0.00a 

Titrasyon Asitliği(%) 0.55±0.44a 0.58±0.02a 0.59±0.01a 
pH 5.62±0.09a 5.82±0.10a 5.93±0.01a 

Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farklıdır (p<0.05). 

3.2. RENK ÖZELLİKLERİ 

3.2.1. YÜZEY RENK ÖZELLİKLERİ 

Taze kırmızıbiberlerin yüzey renk parametrelerine ait veriler Çizelge 3.’ te verilmiştir. 
Örneklerin renk parametreleri dikey eksende bulunan ±L* renksizlik-koyuluk, ±a* kırmızı-
yeşil, ±b* sarılık-maviliği göstermektedir (Vega-Galvez ve ark., 2009). Tüm biber 
çeşitlerinde L* (parlaklık) ve b* (sarılık) değerlerinin benzer olduğu, istatistiksel olarak 
fark göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). Kırmızılık değeri (a*) ise Fılfıl ve Urfa 
biberinde aynı olduğu (p>0.05), Bursa biberinde en düşük değere sahip olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05). Çalışmamız Nieto-Sandoval ve ark. (1998) tarafından biberlerde tespit edilen yüzey 
renk parametre sonuçları (L* 31.65, a* 30.86, b* 27.51) ile benzerlik göstermiştir. 

Esmerleşme, amino grupları ile indirgen şekerler arasında meydana gelen kahve renkli 
pigment oluşumudur (Velazguez ve ark. 2014). Enzimatik olmayan esmerleşme olarak da 
adlandırılıp biberlerin isot baharatı üretimi sırasında sıcaklık faktöründen etkilenerek 
meydana gelmektedir. Bu çalışmada isot baharatı yapımında kullanılan taze biberlerde 
esmerleşme indeks değeri tespit edilmemiştir. Hayyam ve ark. (1997) tarafından yapılan 
çalışmada biberlerde esmerleşme indeksinin tespit edilmediği belirtilmiştir. 

Taze bibelerde ki ekstrakte edilebilir renk değerinin karotenoidlerle ilişkili olduğu ve son ürü 
için önemli bir kriter olduğu belirtilmiştir (Korkmaz, 2016). Çalışmada ekstrakte edilebilir 
renk değerinin en yüksek Bursa biberinde en düşük ise Fılfıl biberinde olduğu saptanmıştır 
(p<0.05). Nieto-Sandoval ve ark. (1998) tarafından yapılan çalışmada eksrakte edilebilir renk 
değerlerinin 85.93-125.25 olduğu ve sonuçlarımızın bu aralıkta yer aldığı belirlenmiştir. 
Ekstrakte edilebilen rengin bir diğer parametresi olan k/s oranı, Fılfıl ve Urfa biberlerinde 
aynı değerde olduğu, en düşük değer ile Bursa biberinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Çizelge 3. Taze kırmızıbiberlerde renk özellikler 
 
Özelikler Fılfıl Bursa Urfa 

L* 29.80±0.88a 30.70±0.96a 31.73±1.62a 
a* 30.86±0.46a 27.51±1.03b 31.65±0.61a 
b* 19.30±0.62a 20.69±1.95a 21.03±1.37a 

Esmerleşme indeksi - - - 
ASTA 87.02±0.08c 120.85±1.20a 93.40±0.57b 

Kırmızı/Sarı 0.91±0.01a 0.81±0.02b 0.93±0.00a 
Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farklıdır (p<0.05). 
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4. SONUÇ 
 
Çalışmada kullanılan Fılfıl, Bursa ve Urfa biberlerinin fizikokimyasal ve renk özellikleri 
belirlenmiştir. Su aktivitesi, pH ve titrasyon asitlik değerleri üç biber çeşidinde aynı olduğu, 
kuru madde miktarının ise Fılfıl biberinde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun 
sonucunda farklılık gösteren özelliklerin çeşit farkından kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. 
Yüzey renk parametrelerinden L* (parlaklık) ve b* (sarı) değerlerinin biber çeşitlerin de 
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Kırmızılık (a*) değerinin en yüksek Urfa biberinde 
olduğu bunu sırasıyla Fılfıl ve Bursa takip etmektedir. Esmerleşme indeks değerinin tespit 
edilmediği, ASTA değerlerinin tüm biber çeşitlerinde aynı olmadığı belirlenmiştir. k/s 
oranının bursa biberinde en düşük değerde olduğu tespit edilmiştir. Baharat üretiminde 
kullanılan taze biberlerin fizikokimyasal ve renk özellikleri farklılık göstermektedir. Bu 
amaçla, isot baharatı üretimi için uygun hammaddenin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca taze 
biberlerin kalite kriterlerinin belirlenmesi amacıyla karotenoid miktarı, aroma ve acılık 
maddeleri belirlenmelidir. 
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ÖZET 
 
Son yıllarda teknolojideki gelişmelere bağlı olarak gıda endüstrisinde yeni uygulama 
alanlarında farklı metotlar kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zeka uygulamaları birçok sektörde 
olduğu gibi gıda endüstrisinde de farklı değişkenler üzerinde varlığını göstermesi sebebiyle 
yeni uygulamaları endüstriye sokmuştur.Yapay Zeka konusundaki çalışmalar 1960'lardan beri 
gündemde olmasınakarşın yapay zeka uygulamalarının muazzam boyutta bilgisayar gücüne 
ihtiyaçduymasından dolayı araştırmacıların çoğunun bu alanda yeni bir şey ortaya koyma 
gayreti sonuçsuz kalmıştır.Ancak günümüzde bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmelerin 
sağladığıucuz ve güçlü bilgisayarlar sayesinde yapay zeka alanında büyük ölçekli 
araştırmayapabilmek ekonomik açıdan mümkün hale gelebilmiştir.Gıda mühendisliğinde, 
problemlerin çözümü ve analizlerinin yapılmasında kullanılan yapay zeka uygulamalarından 
bazıları: Yapay sinir ağları, Bulanık mantık,Genetik algoritma gibi çözüm araçlarıdır. 
 
Gıda endüstrisinde kalite ve kontrol kapasitelerinin arttırılmasında bilgisayarlı görüntüleme 
analizi, elektronik burun ve elektronik dil analizinden elde edilen multivariate datanın analiz 
uygulamalarında yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritma işlemleri kullanılarak 
modellemeleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 
 
Genel olarak yapay sinir ağları (YSA); tahmin, sınıflandırma, veri ilişkilendirme, veri 
kavramsallaştırma ve veri süzme gibi işlemleri yapabilmektedir. 
 
Bulanık Mantık gıdalarda, kümeleme, sınıflandırma, ürün derecelendirme, ürün tasarımı, gibi 
alanlarda kullanım imkânı sağlamaktadır. Gıda endüstrisinde, yüksek yapıda doğrusal olmayan 
ve kontrolün zor olduğu biyokimyasal proseslerdebiyokimyasal reaktörlerle bakteri gelişiminin 
kontrolünde kullanılmaktadır. 
 
Genetik algoritma ise, gıdaların kurutulmasında parametre optimizasyonu ve kestirimi için 
genetik algoritma ve adaptif ağ tabanlı bulanık sonuçlandırma sistemlerinin uygulanması ve 
fastfood’ların duyusal özelliklerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. 
 
Bu derlemede, yapay zekanın gıda mühendisliğindeki uygulamalarından gıdalarda ürün 
derecelendirme, sınıflandırma, proses modelleme ve optimizasyonu, kalite kontrolünün 
izlenmesi, görüntünün sayısal verilere dönüştürülmesi, ürün tasarımı, depolama sistemlerinin 
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kontrolü, ürün rekoltesinin tahmini, endüstriyel ekmek mayası fermantasyonunda biyokütle 
kestirimi, hamurun reolojik özelliklerinin belirlenmesi, süt verimi tahmin çalışmaları, konserve 
gıdalara uygulanan ısıl işlem derecesinin modellenmesi,domatesin kurutulma 
modellemesi,gıdalarda ısı prosesi değerlendirmesi, görünür gözeneklilik, sıcaklık ve nem 
içeriğine göre ısı geçirgenliği tahmini, antosiyanin içeriklerinin belirlenerek şarapların 
sınıflandırılması, meyve, sebze ve kuruyemişlerin morfolojik özelliklerine göre 
sınıflandırılması,gıdaların güneşte kurutulması modellemesi, domates salçası renginin 
belirlenmesi ve siyah benek oluşumu modellemesigibi modelleme uygulamaları irdelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Gıda Mühendisliği, Modelleme 
 
ABSTRACT 
 
In recent years, depending on the developments in technology, different methods have been 
used in new applications in food industry. As in many sectors, artificial intelligence applications 
have introduced new applications into the industry because of their presence on different 
variables in the food industry. Although the studies on artificial intelligence have been on the 
agenda since the 1960s, most of the researchers' efforts to reveal something new in this field 
have been fruitless because artificial intelligence applications need enormous computer power. 
However, thanks to the cheap and powerful computers provided by the advances in computer 
technology, it has  to make large-scale research in the field of artificial intelligence 
economically. Some of the artificial intelligence applications used in food engineering to solve 
and :Artificial neural networks, Fuzzy logic, Genetic algorithms. 
 
In the food industry, in the applications of multivariate data obtained from computerized 
imaging analysis, electronic nose and electronic language analysis, modeling of artificial neural 
networks, fuzzy logic and genetic algorithms are successfully performed in order to increase 
the quality and control capacities. 
 
In general, artificialneuralnetworks (ANN) can performforecasting, classification, data 
association, data conceptualization and data filtering. 
 
Fuzzy Logic provides the opportunity to use in food, clustering, classification, productrating, 
productdesign. In the food industry, it is used for the control of bacterial growth by in 
biochemical processes, which are highly linear and difficult to control. 
 
Genetic algorithm is used for the application of genetic algorithm and adaptive network based 
fuzzy finishing systems for parameter optimization and estimation of food drying and sensory 
properties of fast food. 
 
In this review, the applications of artificial intelligence in food engineering such as 
productratings, classification, processmodeling and optimization, monitoring of quality control, 
image conversion to digital data, product design, control of storage systems, estimation of 
product yield, estimation of biomass in dough fermentation for industrial bread production, 
determination of rheological properties of dough, milk yield estimation studies, modeling of 
heat treatment degree applied to canned foods, modeling of tomatoes drying, evaluation of heat 
process in foods, apparent porosity, estimation of heat permeability depending on temperature 
and moisture content; classification of wines by determining antochianin content, classification 
of fruits, vegetables and nuts according to morphological characteristics, modeling of drying of 
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food in sun, determination of color of tomato paste and modeling of black spot formationin 
tomato paste were investigated. 
 
Keywords: Artificial İntelligence, Food Engineering, Modeling 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda teknolojideki gelişmelere bağlı olarak gıda endüstrisinde yeni uygulama 
alanlarında farklı metotlar kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zeka uygulamaları birçok sektörde 
olduğu gibi gıda endüstrisinde de farklı değişkenler üzerinde varlığını göstermesi sebebiyle 
yeni uygulamaları endüstriye sokmuştur Yapay zeka uygulamaları bilgisayarları insan zekası 
formatına uyarlayarak daha fazla yorum yapabilme, insan zekası gibi düşünebilme, tek bir 
değişkenin olmadığı uygulama biçimine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Daha geniş bir tanıma 
göre ise, yapay zeka; bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan 
zekasına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır (Tektaş ve ark., 2006). 
 
Bilgileri yönetmek ve anlamlı bulguları çıkarmak için; bilgi toplama, depolama, yönetim ve 
analizini ve edinimi sağlayabilecek yapay zeka uygulamaları üzerinde çalışma yapılması gereği 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Gıda mühendisliğinde, problemlerin çözümü ve analizlerinin 
yapılmasında kullanılan yapay zeka uygulamalarından bazıları: Yapay sinir ağları (YSA)  
(Neural Network), Bulanık mantık (Fuzzy Logic), Genetik algoritma (Genetic Algorithm) gibi 
çözüm araçlarıdır ( Sofu ve ark; 2007). 
 
Yapay zeka uygulamaları ile bir çok alanda sağlıklı kararlar verebilmek, doğru yorumlar 
yapabilmek ve çok daha fazla sayıda değişkeni daha kısa zamanda inceleyip sonuca varmak 
mümkün olabilmektedir. Son yıllarda birçok çalışmada, araştırmaların hızlandırılması, analiz 
ve geliştirme zamanlarının azaltılması ve gelişmiş ürünlerin üretimi konularında modelleme 
programları kullanılmaktadır. Bu programlarla, ortamın yaratıcılığını ve üretilen çeşitli 
alternatifleri çabuk-efektif olarak test etmeyi ve karşılaştırmayı sağlayarak, çok daha iyi 
sonuçlar elde edilmektedir (Sofu ve ark; 2007). 
 
2. YAPAY ZEKA İLE DOĞAL ZEKA KARŞILAŞTIRILMASI 

Yapay zekânın potansiyel değeri ve gelecekteki ufukları, yapay zekânın doğal zeka ile bazı 
alanlarda karşılaştırılmasıyla daha net bir şekilde algılanabilir: 

a)Yapay zekâ daha fazla kalıcıdır: 

b)Yapay zekâ kolaylıkla kopyalanabilir ve geniş kitlelere yayımlanabilir 

c)Yapay zekâ doğal zekâdan daha ucuza elde edilebilir 

d)Yapay zekâ bir bilgisayar teknolojisi olarak bütünüyle tutarlıdır, onda tutarsızlık yoktur 

e)Yapay zekâ belgelenebilir 

Bütün bunlara karşın doğal zekânın da Yapay Zekâ' dan üstün olduğu durumlar ve alanlar 
vardır. Bunlara şu örnekleri gösterebiliriz. 

i) Doğal zekâ yaratıcı ve doğurgandır, Yapay Zekâ' da ise yaratıcılık ve doğurganlık yoktur 
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ii) Doğal zekâ avantajlarının en önemlisi, insan muhakeme gücünün, problemleri çözmek için 
geniş tecrübeleri, karşılaşılan konuya göre hemen kullanma yeteneğidir: 

iii) Bilgisayarlar konu, olay ve süreçler hakkında bilgiler toplayabilir ve bilgileri insanlardan 
çok daha etkili ve verimli bir şekilde işleyebilirler. Fakat insanlar da bilgisayarlara program 
olarak verilemeyecek birçok şeyi yapabilirler: 
 
3. GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ 
 
Gıda endüstrisinde de, problemlerin çözümü ve analizlerinin gerçekleştirilmesinde yapay zeka 
uygulamalarından, YSA (Neural Network), Bulanık mantık (Fuzzy Logic) ve Genetik 
algoritma (Genetic Algorithm) gibi çözüm araçlarının yaygın  olarak kullanıldığı 
görülmektedir. 
 
3.1. YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) 
 
Yapay zeka bilimi kapsamında üzerinde en fazla çalışılan konulardan biri de yapay sinir 
ağlarıdır. YSA, örneklerden olaylar arasındaki ilişkileri öğrenerek daha sonra hiç görmediği 
örnekler hakkında öğrendikleri bilgileri kullanarak karar veren sistemlerdir (Öztemel, 2006). 
 
YSA, beynin bir işlevi yerine getirme yöntemini modellemek için tasarlanan bir sistem olarak 
tanımlanmaktadır. YSA, yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanmasından 
oluşur ve genellikle katmanlar şeklinde düzenlenir. Donanım olarak elektronik devrelerle ya da 
bilgisayarlarda yazılım olarak gerçekleşebilir. Beynin bilgi işleme yöntemine uygun olarak 
YSA, bir öğrenme sürecinden sonra bilgiyi toplama, hücreler arasındaki bağlantı ağırlıkları ile 
bu bilgiyi saklama ve genelleme yeteneğine sahip paralel dağılmış bir işlemci yapısında olduğu 
için gıdalarda; sınıflandırma, proses modelleme ve optimizasyonu, kalite kontrolünün 
izlenmesini sağlar (Öztemel, 2006; Sofu, 2007). 
 
Yapay sinir sistemlerinin karakteristik özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
 
1. Nümerik bilgiler yerine sembolik bilgileri işlerler. 
2. Belirli algoritmalar kullanarak problemleri çözmek yerine sezgisel ve tecrübeye dayalı 
yaklaşımlarla problemleri çözerler. 
3. Eksik ve belirsiz bilgileri işleyebilme özelliğine sahiptirler. 
4. Bilinen teknikler ile matematiksel modeli kurulamayan problemlerle uğraşırlar. 
5. Öğrenebilme yetenekleri vardır. 
6.Hata yapabilirler. 
 
Geleneksel programlama yöntemleri ile çözülemeyen birçok problem YSA ile 
çözülebilmektedir. YSA’ nın kullanımı iki temel durumda etkili olmaktadır: 
• Geniş veri takımlarının yorumlanması istenen incelemelerde, 
• Giriş ve çıkış verileri belli, fakat bu veriler arasındaki ilişkilerin iyi bilinmediği lineer olmayan 
(nonlineer) durumlardadır (Sağıroğlu ve ark., 2003; Sofu, 2006). 
 
Yapay sinir ağları klasik sistemlere göre aşağıda verilen üstünlüklere sahiptir. 
• Doğrusal olmama, 
• Öğrenme, 
• Genelleme yapma, 
• Adaptasyon, 
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• Veri işleme, 
• Hataya ve gürültüye karşı duyarlılık ve tolerans, 
• Donanım, 
• Hazır paket programlar. 
 
YSA uygulamaları temel olarak tahmin, sınıflandırma, veri ilişkilendirme, veri yorumlama ve 
veri filtreleme olarak sınıflandırılabilir: 
• Tahmin (Prediction): Uygulanan girdi değerlerinden bazı çıktı değerleri bulunmaya çalışılır. 
• Sınıflandırma (Classification): Girdi değerleri kullanılarak sınıflandırma yapılır. 
• Veri ilişkilendirme (Data Association): Sınıflandırmaya benzer bir yaklaşım gibi görünse de 
ilave olarak hatalı olan veriyi tanımlar. 
• Veri yorumlama (Data Conceptualization): Girdi verisinde mevcut gruplar arasındaki ilişkileri 
analiz etme işlemidir. 
• Veri filtreleme (Data Filtering): Girdi sinyalleri içerisindeki uygun olmayan verilerin 
ayıklanmasını sağlar (Velioğlu, 2010). 
 
YSA’lar elektrik ve elektronik mühendisliği, sistem kontrol mühendisliği, bilgisaya 
rmühendisliği, kimya mühendisliği, gıda bilimi, teknolojisi ve mühendisliği, inşaat ve yapı 
mühendisliği, imalat ve makine mühendisliği, harita mühendisliği ve uygulamalarında 
problemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadırlar (Öztemel, 2006; Sağıroğlu ve ark., 
2003). 
 
Genel olarak YSA; tahmin, sınıflandırma, veri ilişkilendirme, veri kavramsallaştırma ve veri 
süzme gibi işlemleri yapabilmektedir (Öztemel, 2006). 
 
Gıda endüstrisinde kalite ve kontrol kapasitelerinin arttırılmasında bilgisayarlı görüntüleme 
analizi, elektronik burun ve elektronik dil analizinden elde edilen multivariate datanın analiz 
uygulamalarında yapay sinir ağları, bulanık mantık ve genetik algoritma işlemleri kullanılarak 
modellemeleri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır (Ying ve ark., 2003; Demir, 2002; 
Luzuriaga, 1997;Sofu ,2006). 
 
Süt sığırcılığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda (Gevrekçi, 2011; Grzesiak ve ark., 2003; 
Kavas,2012), yoğurtların raf ömrü üzerine yapılan bir çalışmada(Sofu, 2006), konserve gıdalara 
uygulanan ısıl işlemin modellenmesinde (Gonçalves ve ark., 2005), yüksek basınçlı gıda 
prosesinde işlenen gıdalarda sıcaklıklar ve ısısal dengeye ulaşılması gereken zamanı belirlemek 
için yapılan bir çalışmada (Torrecilla ve ark., 2005), domatesin kurutulması modellemesinde 
(Movagharnejad ve Nikzad , 2007), hamurun farinografik özellikleri ile unun protein içeriği, 
yaş gluten, sedimentasyon değeri ve düşme sayısı arasındaki korelasyonu belirlemeye yönelik 
çalışmada (Razmi-Rad ve ark., 2007), gıdaların güneşte kurutulmasında (Tripathy ve Kumar , 
2009), Endüstriyel Ekmek Mayası Fermantasyonunda Yapay Sinir Ağı İle Biyokütle Kestirimi 
(Karakuzu ve ark., 2002), bütün mısır tanelerinin kırılmış olanlardan ayrılarak 
sınıflandırılmasında (Liao ve ark., 1993), hamurun reolojik özelliklerinin belirlenmesi (Ruan, 
1995), Antosiyonin içeriklerinin belirlenerek şarapların sınıflandırılması (Hussain ve ark., 
2002), Gıdalarda ısı prosesi değerlendirmesine, gıdalarda görünür gözeneklilik, sıcaklık ve nem 
içeriğine göre ısı geçirgenliği tahmini, yoğurt fermantasyonunda kızıl ötesi 36 
spektrometresinde (NIRS) (Cimamber ve ark., 2002), Elektronik burun (electronicnose-en) ve 
biyoreaktör problarla ölçümlerden elde edilen verilerle yapay sinir ağları ile galaktoz, laktat ve 
laktoz içeriklerine göre proses modellemesinde (Yongnian ve Chao , 1999), gıda ürünlerinin 
donma süresinin tahmini uygulamalarında (Mittal ve Zhang ; 2000), bazı çayları karakterize 
edilmesi ve sınıflandırılmasında ( Cimpoiu ve ark., 2011), yulaf çeşidinin fiziksel özellikleri 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         98 

belirlenmesinde (Taner ve ark., 2012), makarnalık buğday çeşitlerinin sınıflandırmasında 
(Tollner ve ark., 1999) yapay sinir ağlarını kullanıp başarı elde etmişlerdir. 
 
Gıdaların renk ölçümlerinde Kılıç ve ark. (2007), Valadez-Blanco ve ark. (2007), Velioğlu 
(2010), Leemans ve ark., (1998) golden cinsi elmalarda kesimleme etkisini incelemek için bir 
renk modeli geliştirmişlerdir. Tao ve Wen (1999), elmaları şekillerinin küreselliklerine göre 
sınıflandırma sistemi geliştirmişlerdir. Yang (1993) ise elmalarda yüzey özellikleri konusunda 
çalışmış, elmalardaki şekil bozukluklarına göre sınıflandırmada buldukları değerleri yapay sinir 
ağlarında modellemiş olup başarı elde etmişlerdir. 
 
Mikrobiyal çalışmalarda ise mikrobiyel gelişmenin belirlenmesi (Mittal ve Zhang; 2000), 
Escherichia coli O157:H7 yaşam-ölüm ve gelişme-gelişmeme durumlarının tahmini (Yu 
veark., 2005), donmuş gıdalarda bakteri gelişiminin tahmini, yoğurttaki Streptococcus 
thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus elde edilen bakteri populasyon 
değerleri verileri ile agara ekim yapılarak elde edilen verileri modellenerek bakteri populasyonu 
tahmini (Talon ve ark., 2002), Globular proteinlerin ikincil yapılarının tahmini, bakterilerin 
duyusal özelliklerine bağlı olarak internal ve eksternal sinyallerinin tahmini, adaptasyon 
karakterlerinin belirlenmesi, bakteri hücreleri arasında olan iletişimin belirlenmesi 
uygulamalarında yapay sinir ağları kullanılmıştır (Sofu, 2006; Sofu ve ark., 2005). 
 
3.2. BULANIK MANTIK 
 
Bulanık Mantık matematiksel bir disiplindir. İnsanlar günlük hayatta; tam olarak 
tanımlanmamış ve nümerik olmayan dilsel niteleyiciler (soğuk, hafif soğuk, ılık, sıcak, çok 
sıcak vb. gibi) kullanarak kararlar vererek problemleri çözmektedir. İnsanların bazı sistemleri 
makinelerden daha iyi denetleyebilmelerinin nedenini, insanların kesinlikle ifade edilemeyen 
(belirsiz) bazı bilgileri kullanarak karar verebilme özelliğine sahip olmalarına 
dayandırılmaktadır. Bulanık Mantıkta kesin değerlere dayanan düşünme yerine yaklaşık 
düşünme kullanılmaktadır (Fien, 2004; Sofu, 2005). 
 
• Bulanık mantıkta her şey [0,1] aralığında belirli bir derece ile gösterilmektedir. 
• Bulanık mantıkta bilgi büyük, küçük, çok az gibi dilsel ifadeler şeklindedir. 
• Bulanık çıkarım işlemi dilsel ifadeler arasında tanımlanan kurallar ile yapılır. 
• Her mantıksal sistem bulanık olarak ifade edilebilir. 
• Bulanık mantık matematiksel modeli çok zor elde edilen sistemler için çok uygundur ( Fien, 
2004). 
 
Bilgisayarlar insan beyni gibi akıl yürütemezler. Bilgisayarlarda sıfır ve bir dizilerine 
indirgenmiş kesin gerçekler ve doğru ya da yanlış olan önermeler kullanılır. İnsan beyni ise, 
“serin hava”, “yüksek hız”, “genç kız” gibi belirsizlik ya da değer yargılarını içeren bulanık 
anlatım ve iddiaların üstesinden gelebilecek biçimde akıl yürütebilmektedir. Ayrıca insan, 
bilgisayarlardan farklı olarak, hemen her şeyin kısmen doğru olduğu bir dünyada akıl yürütmek 
için sağduyusunu kullanabilmektedir. Bulanık mantık, belirsiz bir dünyanın gri, sağduyulu 
resimlerini üretmeleri için bilgisayarlara yardımcı olan bir makine zekâsı biçimidir. Bulanık 
mantığın kilit kavramını mantıkçılar ilk olarak 1920’lerde “Her şey bir derecelendirme 
sorunudur” diyerek ortaya atmışlardır.  
 
Bulanık Mantık gıdalarda, kümeleme, sınıflandırma, ürün derecelendirme, ürün tasarımı, gibi 
alanlarda kullanım imkânı sağlamaktadır. Gıda endüstrisinde, yüksek yapıda doğrusal olmayan 
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ve kontrolün zor olduğu biyokimyasal proseslerde, biyokimyasal reaktörlerle bakteri 
gelişiminin kontrolünde kullanılmaktadır (Guillaume ve Charnomordic,. 2000). 
 
Peynir yapımında pişirme presleme proseslerinde uygulamalarında (Guillaumea ve 
Charnomordicb, 2000), gıdalarda kızartma süresinin tahmini (Rywotycki, 2003), elmaların 
sertlik derecelerine göre sınıflandırılmasında (Shahinve ark., 2001),domateslerin kalite 
kriterlerine göre sınıflandırılmasında (Jahns ve ark., 2001), pizzanın sınıflandırılmasında  (Sun 
ve Brosnan , 2003), gıda güvenliğinin değerlendirilmesinde (Abiyeva ve ark., 2016), (Aliyeva 
ve ark., 2017), gıda üretiminde pH konrolünde (Chung ve ark., 2010), esansiyel yağ ve meyve 
sularında koruyucu olarak kullanımında (Başak, 2018), kefir üretim modellemesinde (Akgül ve 
ark., 2014), süt endüstrisindeki optimizasyon imkanlarında (Demiral, 2013) bulanık mantık 
modellemelerini kullanmışlardır. 

3.3. GENETİK ALGORİTMA 

Genetik Algoritmalar (GA), doğal seçim ve doğal genetik mekanizmasına dayalı arama 
algoritmalarıdır (Goldberg, 1989). GA, ilk olarak 1975’te John Holland tarafından incelenmiş 
ve son otuz yılda zor optimizasyon problemlerine çözüm bulmak üzere, çizelgelemeden şebeke 
optimizasyonuna kadar pek çok alanda başarılı uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Lokal 
optimumlara saplanıp kalmadan global optimumu yakalamada oldukça başarılı olan GA, 
optimizasyon problemleri için özel matematik analize ihtiyaç duymamaktadır. Kullanıcı 
derinlemesine matematik ve algoritma bilgisine sahip olmadan kolayca problemi 
kodlayabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı GA gıdalarda proses modellemede, ürün tasarımı, 
depolama sistemlerinin kontrolü, ürün rekoltesinin tahmini gibi alanlarda kullanım sağlar 
(Goldberg, 1989). 
 
Gıdaların kurutulmasında parametre optimizasyonu ve kestirimi için genetik algoritma ve 
adaptif ağ tabanlı bulanık sonuçlandırma sistemlerinin uygulanması, fastfood’ların duyusal 
özelliklerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Genetik algoritmalar (GA) Darwin’in evrim 
prensipleri ışığında rastlantısal araştırma metotlarını kullanırlar. GA, kendi kendine öğrenme 
ve karar verme sistemlerinin düzenlenmesini hedef almaktadır. 
 
Genetik algoritmaları (GA) diğer metotlardan ayıran noktalar şu şekilde sıralanabilir: 
 
a) GA, sadece bir arama noktası değil, bir grup arama noktası (adaylar) üzerinde çalışır. Yani 
arama uzayında, yerel değil global arama yaparak sonuca ulaşmaya çalışır. Bir tek yerden değil 
bir grup çözüm içinden arama yapar. GA, arama uzayında bireylerin uygunluk değerini bulmak 
için sadece “amaç- uygunluk fonksiyonu” ister. Böylelikle sonuca ulaşmak için türev ve 
diferansiyel,işlemler gibi başka bilgi ve kabul kullanmaya gerek duymaz.  
 
b) Bireyleri seçme ve birleştirme aşamalarında deterministik kurallar değil “olasılık kuralları” 
kullanır. 
 
c) Diğer metotlarda olduğu gibi doğrudan parametreler üzerinde çalışmaz.Genetik algoritmalar, 
optimize edilecek parametreleri kodlar ve parametreler üzerinde değil,bu kodlar üzerinde işlem 
yapar.Parametrelerin kodlarıyla uğraşır.Bu kodlamanın amacı, orijinal optimizasyon 
problemini kombinezonsal bir probleme çevirmektir. 
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d) Genetik algoritma ne yaptığı konusunda bilgi içermez, nasıl yaptığını bilir. Bu nedenle kör 
bir arama metodudur.  
 
e) Olasılık kurallarına göre çalışırlar.Programın ne kadar iyi çalıştığı önceden kesin olarak 
belirlenemez. Ama olasılıkla hesaplanabilir. 
 
f) GA, kombinezonsal bir atama mekanizmasıdır. 
 
Meyve depolama sürecinin optimum kontrolünde yapay sinir ağlarıyla birlikte ( Morimoto ve 
ark., 1997), termal proses uygulamalarında çeşitli ısı değişimlerinin YSA ve GA ile 
optimizasyonu ve modellenmesinde (Chen ve Ramaswamy, 2002), raf ömrü kısa olan gıda 
ürünlerinde satış süresinin YSA ve GA ile tahmininde (Doganis ve ark., 2006), kuru gıdalarda 
YSA ile metodoloji geliştirme ve gıdalarda mikrobiyel gelişmenin GA ile tahmininde (Gimeno 
ve ark., 2002),Soya peynirinde optimal şartlarda üretim için yüzey modeli optimizasyonunda 
(Chen ve ark., 2005), Koyun süt ürünlerinde kurvenin YSA ve GA kullanılarak tahmininde 
(Torres ve ark., 2005), Ossolano İtalyan peynirinde kemometrik bileşiklerine göre GA ve YSA 
ile tanımlanmasında (Barile ve ark., 2006), YSA ve GA ile meyvelerin depolanma sürelerinin 
bulanık mantık kontrollü optimizasyonunda (Morimoto ve ark.,1997a), YSA ve GA ile 
meyvelerin depolamadaki optimal kontrolünün sağlanmasında (Morimoto ve ark.,1997b), 
Sebzelerdeki yağ hidrojenasyonunun GA ile optimizasyon uygulamasında (Izadifar ve Jahromi, 
2007), Pseudomonas spp.’nın proteaz üretiminin GA kullanılarak modellenmesi ve 
optimizasyonunda (Dutta ve ark., 2005), İtalyan kırmızı şarabında elektronik burun, dil ve 
spektrofotometrik ölçümlerde genetik algoritma kullanılarak regresyon analizi yapılmasında 
(Buratti ve ark., 2007) gibi birçok çalışmada genetik algoritma kullanılmıştır. 
 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Son yıllarda teknoloji gelişmesiyle gıda mühendisliğinde de diğer alanlarda olduğu gibi yapay 
zeka uygulamaları hayatımıza girmektedir. Yapay zeka uygulamaları, insan zekasına özgü 
donanımları bilgisayar sistemine aktaran bir sistem olması sebebiyle birçok karmaşık işlemin 
bu sayede çözüme ulaştığı görülmektedir. Yapay zeka uygulamaları yapılan çalışmalarında 
ışığında gıdalarda, sınıflandırma, tahmin, modelleme yaparak sonuca daha kısa sürede 
ulaşmamızı sağlayabileceği düşünülmektedir. Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesinin de 
yanında yapay zeka uygulamalarının başarılı sonuçlar vermesi sebebiyle de gıda mühendisliği 
ve gıda teknoloji alanlarında bu konuya olan ilginin artacağı düşülmektedir.  
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ÖZET 
Probiyotik mikroorganizmalar sağlık üzerine birçok olumlu etkilere sahip olmalarından dolayı 
fonksiyonel gıda üretiminde kullanılmakta ve bu mikroorganizmaları içeren gıda 
formülasyonları üzerinde önemle durulmaktadır. Dünyadaki çeşitli gıda örgütleri tarafından 
belirlenen ve fermente süt ürünlerinde bulunması gereken minimum probiyotik bakteri sayısı 
gram başına 106-107 koloni oluşturan birimdir (kob g-1). Bu nedenle üreticiler ürünlerindeki 
probiyotik bakteri sayısının istenen düzeyde olmasını sağlayacak teknikleri araştırmaktadır. 
Probiyotiklerin gıdalardaki canlılığı ve stabilitesindeki azalmayı önlemeye yönelik 
uygulamalardan biri de prebiyotik özellik gösteren bileşenlerin gıdaya ilave edilmesidir. 
Prebiyotikler; bifidobakteriler, laktobaciller ve eubakteriler gibi insan sağlığı için önemli 
bakterilerin gelişimini stimüle ederler. Örneğin süte kazein hidrolizatları, fruktoz, peyniraltı 
suyu protein konsantratları, domates suyu ve papapa pulpu ilavesi Lactobacillus acidophilus’u 
stimule ederken, sistein, asit hidrolizatları, triptofan, vitaminler, dekstin ve maltoz 
Bifidobacteri’lerin sayısını artırmaktadır. Oligosakkaritler gibi prebiyotiklerin ilavesi de 
probiyotik organizmaların gelişmesini teşvik etmektedir. 
Yaklaşık %25-30 civarında protein içeren mercimek; nohut, fasülye, bakla, bezelye ve 
börülceyi içine alan baklagiller, dünyadaki 2 milyardan fazla insan için protein kaynağıdır. 
Mercimek proteinlerinin sindirilebilirliği yüksek (%92) ve elzem aminoasitlerce zengindir (örn. 
lisin ve metiyonin). Yağ oranı düşük, kompleks karbonhidrat oranı yüksek ve besleyicidir. 
Protein ve kompleks karbonhidratlarca zengin bir gıda olan mercimeğin başta B vitamini ve Fe 
olmak üzere Ca, Mn, Na, Cu, Zn ve P mineralleri açısından da zengin olduğu bildirilmektedir. 
Yapılan çalışmalarla mercimeğin dirençli nişasta, diyet lifi, fruktooligosakkaritler açısından da 
zengin olması nedeniyle bu ürünün prebiyotik etki gösterdiği belirlenmiştir.  

Buradan hareketle yaptığımız çalışmada, Mercimek ununun probiyotik yoğurtlardaki L. casei 
için prebiyotik olarak kullanım imkanını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, inek sütüne % 
0.5 ve % 0.1 oranında mercimek unu ilave edilerek üç farklı probiotik yoğurt üretilmiş ve 20 
günlük depolama süresi boyunca (1., 10. ve 20. gün) yoğurtların duyusal ve mikrobiyolojik 
özellikleri incelenmiştir. 
Sonuçlara göre, mercimek unu ilavesinin L. casei için prebiyotik etki gösterdiği, ancak duyusal 
özellikleri olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin ışığında mercimek 
unu ilave ederek yoğurda fonksiyonel bir özellik kazandırılabileceği kanısına varılmış olup, 
duyusal özellikler göz önüne alındığında yoğurt üretiminde % 0.5 oranında mercimek unu 
kullanılması önerilebilir. 
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Anahtar Kelimeler: Probiyotik Yoğurt, Mercimek Unu, Prebiyotik 

ABSTRACT 
Since probiotic microorganisms have many positive effects on health, they are used in 
functional food production and food formulations containing these microorganisms are 
emphasized. The minimum number of probiotic bacteria determined by various food 
organizations in the world and required in fermented dairy products is 106-107 colony-forming 
units per gram (cfu g-1). For this reason, manufacturers are investigating techniques to ensure 
that the number of probiotic bacteria in their products is at the desired level. One of the 
applications to prevent the decrease in viability and stability of probiotics in foods is the 
addition of prebiotic components to the food. 
Prebiotics; stimulate the development of bacteria important to human health, such as 
bifidobacteria, lactobacilli and eubacteria. For example, the addition of casein hydrolysates, 
fructose, whey protein concentrates, tomato juice and papapa pulp to stimulate Lactobacillus 
acidophilus, while cysteine, acid hydrolysates, tryptophan, vitamins, dextine and maltose 
increase the number of Bifidobacteria. The addition of prebiotics, such as oligosaccharides, 
promotes the development of probiotic organisms. 
Legumes, which contains roughly 25-30% protein, including lentils, chickpeas, beans, pods, 
peas and black beans, are the source of protein for more than 2 billion people around the world. 
lentil proteins are highly digestible (92%) and rich in essential amino acids (eg lysine and 
methionine). It is low in fat, high in complex carbohydrate and nutritious. Lentil, a food rich in 
protein and complex carbohydrates, is reported to be rich in vitamin B and Fe, as well as Ca, 
Mn, Na, Cu, Zn and P minerals. Studies have shown that lentil has a prebiotic effect since it is 
also rich in resistant starch, dietary fiber and fructooligosaccharides. 
So, from this point of view, in this study, it was aimed to investigate the use of lentil flour as a 
prebiotic for Lactobacillus casei in probiotic yoghurts. For this purpose, three different 
probiotic yoghurts were produced by adding 0.5% and 0.1% lentil flour to cow's milk and 
sensory and microbiological properties of yoghurts were determined during the 20 day storage 
period (days 1, 10 and 20).  
The results showed that adding lentil flour in yoghurt showed prebiotic effect for L. casei, but 
it is negatively affected sensory properties of yoghurts. In the light of the data obtained, it was 
concluded that lentil flour can be added to the yoghurt to provide a functional feature, however, 
when the sensory properties are taken into consideration, it is recommended to use 0.5% lentil 
flour in yoghurt production. 
Keywords: Probiotic Yogurt, Lentil Flour, Prebiotics 

1. GİRİŞ 
Probiyotik mikroorganizmalar sağlık üzerine birçok olumlu etkilere sahip olmalarından dolayı 
fonksiyonel gıda üretiminde kullanılmakta ve bu mikroorganizmaları içeren gıda 
formülasyonları üzerinde önemle durulmaktadır. Probiyotik mikroorganizmaların kullanımı 
özellikle çeşitli fermente gıdalarda yaygındır ve bu gıdaların başında yoğurt gelmektedir. 
Dünyadaki çeşitli gıda örgütleri tarafından belirlenen ve fermente süt ürünlerinde bulunması 
gereken minimum probiyotik bakteri sayısı gram başına 106-107 koloni oluşturan birimdir 
(kob). Bu nedenle üreticiler ürünlerindeki probiyotik bakteri sayısının istenen düzeyde olmasını 
sağlayacak teknikleri araştırmaktadır. Probiyotiklerin gıdalardaki canlılığı ve stabilitesindeki 
azalmayı önlemeye yönelik uygulamalardan biri de prebiyotik özellik gösteren bileşenlerin 
gıdaya ilave edilmesidir (Güler-Akın ve ark., 2018). 
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Prebiyotikler; bifidobakteriler, laktobaciller ve eubakteriler gibi insan sağlığı için önemli 
bakterilerin gelişimini stimüle ederler. Örneğin süte kazein hidrolizatları, fruktoz, peyniraltı 
suyu protein konsantratları, domates suyu ve papapa pulpu ilavesi Lactobacillus acidophilus’u 
stimule ederken, sistein, asit hidrolizatları, triptofan, vitaminler, dekstin ve maltoz 
Bifidobacteri’lerin sayısını artırmaktadır. Oligosakkaritler gibi prebiyotiklerin ilavesi de 
probiyotik organizmaların gelişmesini teşvik etmektedir (Lourens-Hattingh ve Viljoen, 2001). 
Yaklaşık %25-30 civarında protein içeren mercimek; nohut, fasulye, bakla, bezelye ve 
börülceyi içine alan baklagiller, dünyadaki 2 milyardan fazla insan için protein kaynağıdır. 
Mercimek proteinlerinin sindirilebilirliği yüksek (%92) ve elzem aminoasitlerce zengindir (örn. 
lisin ve metiyonin). Yağ oranı düşük, kompleks karbonhidrat oranı yüksek ve besleyicidir. 
Protein ve kompleks karbonhidratlarca zengin bir gıda olan mercimeğin başta B vitamini ve Fe 
olmak üzere Ca, Mn, Na, Cu, Zn ve P mineralleri açısından da zengin olduğu bildirilmektedir. 
Yapılan çalışmalarla mercimeğin dirençli nişasta, diyet lifi, fruktooligosakkaritler açısından da 
zengin olması nedeniyle bu ürünün prebiyotik etki gösterdiği belirlenmiştir (Kurt-Gökhisar, 
2018).  

Buradan hareketle yapılan çalışmada, mercimek ununun probiyotik yoğurtlardaki L. casei için 
prebiyotik olarak kullanım imkanını araştırmak ve yeni bir fonksiyonel ürün geliştirmek 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, inek sütüne % 0.5 ve % 0.1 oranında mercimek unu ilave edilerek 
üç farklı probiotik yoğurt üretilmiş ve 20 günlük depolama süresi boyunca (1., 10. ve 20. gün) 
yoğurtların duyusal ve mikrobiyolojik özellikleri incelenmiştir. 

 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. MATERYAL 
 
Çalışmanın ana materyalini oluşturan çiğ inek sütleri Şanlıurfa il merkezinden temin edilmiştir. 
Yoğurda işlenecek sütlerin kuru madde artırımı için Ticari süt tozu (Pınar Süt A.Ş., İzmir), 
starter kültür olarak Chr.Hansen (Peyma- Hansen, Türkiye) firmasının ürettiği YC-350 
(Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus) ve Lactobacillus 
casei liyofilize kültürü ve ön pişirilmiş Mercimek unu (Kenton Gıda San. A.Ş., İstanbul) 
kullanılmıştır. 

 
2.2. YÖNTEM 
 
2.2.1. YOĞURT ÜRETİMİ 
 
Yoğurt üretiminde Tamime ve Robinson (1999) tarafından önerilen metot uygulanmıştır (Şekil 
3.1). Yoğurt üretimi 2 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Her üretimde sütler bez filtreden 
süzülmüş ve üç gruba ayrılmıştır. Sütlere 25°C'de %3 oranında süt tozu ve farklı oranlarda 
mercimek unu (A: %0 Mercimek unu (kontrol), B: %0.5 Mercimek unu, C: %1 Mercimek unu) 
ilave edilerek homojen hale gelinceye kadar blender ile karıştırılmıştır. Karışım 90 °C'de 5 
dakika süre ile pastörize edilmiştir. 45°C 'ye kadar soğutulan süte %2 oranında yoğurt starter 
kültürü ve %5 oranında L. casei ilavesi yapılmış ve pH 4.7'ye gelinceye kadar 40±1°C'de 
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda +4°C'ye soğutulan örnekler 20 gün boyunca 
depolanmıştır. Depolamanın 1., 10. ve 20. günlerinde mikrobiyolojik ve duyusal analizler 
yapılmıştır. 
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2.2.2. ANALİTİK YÖNTEMLER 

Yoğurtlarda pH, titrasyon asitliği, kurumadde (Anonim, 1999), yağ (Anonim, 2002), toplam 
azot ve protein (IDF, 1993) tayinleri yapılmıştır.  

Mikrobiyolojik analizler için yoğurt örneği (10 g), 100 mL streril peptonlu su (%0.1) ile 
karıştırıldıktan sonra uygun dilüsyonlar hazırlanmış ve dökme ekim yöntemi uygulanarak seçici 
besiyerlerine ekim yapılmıştır. S. thermophilus sayıları M 17 Agar kullanılarak aerobik olarak 
37 °C'de 72 saat (Rybka ve Kailasaphaty, 1996), ve L. delbrueckii subsp. bulgaricus sayıları 
MRS Agar kullanılarak anerobik olarak 37 °C'de 72 saat (Dave & Shah, 1996) ve L. casei 
sayıları MRS-Broth Agar kullanılarak anerobik olarak 37 °C'de 72 saat süre ile inkübe edilerek 
(Vinderola ve Reinheimer, 2000) belirlengerçekleştirilmiştir. Ekimler 2 paralelli olarak, 2 
değişik dilüsyonda yapılmış ve petri kutularında oluşan koloni sayıları logaritmik 
transformasyona tabi tutulduktan sonra örneklerde canlı mikroorganizma sayıları 
belirlenmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde anaerobik ortam, Merck (Almanya) firmasından 
sağlanan anaerobik kitler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.  
 
Yoğurt örneklerinin duyusal olarak değerlendirilmesi için 10 kişilik panelist grubu 
oluşturulmuş ve hedonik test uygulanmıştır (Bodyfelt ve ark., 1988).  
 
İstatistiksel Analizler “tesadüf parsellerinde faktöriyel” deneme desenine (3x3x2= Mercimek 
unu oranı x depolama süresi x tekerrür) göre yapılmış ve SPSS 16.0 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Mikrobiyolojik ve duyusal özellikler açısından, örnekler arasında farklılık olup 
olmadığını saptamak için varyans analizi yapılmış ve varyans analizinde önemli olanlar Duncan 
testine tabi tutulmuştur (Düzgüneş ve Ark., 1987). 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Yoğurt üretiminde kullanılan çiğ sütlerin bileşimi pH 6.61±0.05, titrasyon asitliği %0.21±0.02, 
kurumadde %12.06±0.20, laktoz %4.70±0.16, yağ %3.3±0.10, protein %3.13±0.03 ve mineral 
madde %0.77±0.02 olarak belirlenmiştir. 
 
Mercimek ununun bileşimi üretici firma tarafından %26 protein, %0.7 yağ ve %52.7 
karbonhidrat, %12.3 lif olarak bildirilmiştir. 
 
Yoğurtların bileşimi Tablo 1'de verilmiştir. Görüldüğü gibi, mercimek unu oranı arttıkça 
titrasyon asitliği, kurumadde, protein ve kül değerleri artmış, pH değerleri ise azalmıştır. 
 
Tablo 1. Yoğurtların Bileşimi 
 

Örnek* pH Titrasyon 
Asitliği** 
(%L.A) 

Kurumadde 
(%) 

Yağ (%) Protein  
(%) 

Kül  
(%) 

A 4.75±0.02 0.82±0.04 14.9±0.04 3.3±0.10 3.9±0.11 0.9±0.02 
B 4.73±0.02 0.90±0.08 15.4±0.08 3.2±0.00 4.1±0.01 0.9±0.01 
C 4.66±0.02 0.96±0.02 15.9±0.03 3.2±0.10 4.3±0.03 0.96±0.02 

*A: Kontrol, B: %0.5 Mercimek unu, C: %1 Mercimek unu  ilave edilmiş yoğurt 
**% L.A: Laktik asit cinsinden titrasyon asitliği 
 
Yoğurtların mikrobiyolojik özelliklerinde depolama süresince görülen değişiklikler Tablo 2’de 
verilmiştir. Mercimek unu oranının ve depolama süresinin yoğurtların S. thermophilus, L. 
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delbrueckii subsp. bulgaricus ve L. casei sayılarına etkisi istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p<0.01).  
 
Tablo 2. Yoğurtların Mikrobiyolojik Özelliklerinde Depolama Süresince Görülen 

Değişmeler** 
 

Örnek Depolama 
Süresi (Gün) 

S. thermophilus L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus 

L. casei 

 
A 

1. 9.32±0.24
b1

 8.48±0.03
b1

 8.45±0.10
b1

 
10. 8.89±0.22

c2
 8.28±0.03

b2
 7.97±0.06

c2
 

20. 8.77±0.32
c2

 8.03±0.04
c3

 6.34±0.09
d3

 

B 

1. 10.24±0.38
a1

 8.57±0.04
a1

 8.53±0.02
a1

 
10. 9.05±0.20

c2
 8.28±0.08

b2
 8.35±0.11

b2
 

20. 8.62±0.01
c3

 8.02±0.14
c3

 7.72±0.03
c3

 

C 

1. 9.47±0.22
b1

 8.81±0.05
b1

 8.80±0.11
a1

 
10. 8.99±0.04

b2
 8.67±0.11

b2
 8.34±0.08

b2
 

20. 8.58±0.30
c3

 8.25±0.04
b3

 8.17±0.02
b3

 
*A: Kontrol, B: %0.5 Mercimek unu, C: %1 Mercimek unu ilave edilmiş yoğurt 
**Aynı sütunda farklı küçük harflerle gösterilen değerler mercimek unu ilavesine göre, farklı rakamlarla gösterilen 
değerler ise depolama süresine göre istatistiksel olarak birbirinden farklıdır (α=0.05). 
 
Yoğurtların S. thermophilus sayıları 8.58±0.30 ile 10.24±0.38 log kob g-1 arasında değişmiştir. 
Mercimek unu ilavesi örneklerin S. thermophilus sayılarında artışa neden olmuştur. Bu sonuç 
mercimek unundaki proteinlerin S. thermophilus’un gelişimini teşvik etmesine bağlanabilir. 
Bununla birlikte, mercimek unu %1’e ulaştığında S. thermophilus sayısının azalmaya başladığı 
belirlenmiştir. Bu durumun mercimek unundaki liflerin suyu bağlaması sonucu gelişim 
koşullarının olumsuz yönde etkilenmesi ile ilişkili olabileceği tahmin edilmektedir. Bitkilerde 
bulunan çözünür ve çözünmez lifler ağırlıklarının 20 katı kadar suyu absorblayabilme 
yeteneğine sahiptir (Soukoulis ve ark., 2009; Akın ve Akın, 2016).  
 
En yüksek L. delbrueckii subsp. bulgaricus sayısına C örneği, en düşük L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus sayısına da A örneği sahip olmuştur. Mercimek unu oranı ile L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus sayısı arasında pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.Bu sonuç mercimek 
unundaki besin elementlerinin L. delbrueckii subsp. bulgaricus’un gelişimini teşvik etmesinden 
kaynaklanmış olabilir. Bilindiği gibi mercimek protein, karbonhidrat, yağ ve lif içeriği yanında 
bakterilerin gelişimini stimüle eden vitamin ve mineral maddeler açısından da zengin bir gıda 
maddesidir (Kurt-Gökhisar, 2018). 
 
Yoğurtların L. casei sayıları 6.34±0.09 ile 8.80±0.11 log kob g-1 arasında değişmiştir. Mercimek 
unu oranı arttıkça yoğurtlardaki L. casei sayılarının arttığı belirlenmiştir. Bu sonuç mercimek 
ununun L. casei için prebiyotik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Johnson ve ark. (2013) da 
dirençli nişasta, diyet lifi, fruktooligosakkaritler açısından zengin olması nedeniyle mercimeğin 
prebiyotik etki gösterdiği bildirmişlerdir. 
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Depolama süresince yoğurtlardaki S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus ve L. casei 
sayılarının sürekli olarak düştüğü belirlenmiştir. Bu sonuç, depolama süresi boyunca örneklerin 
asitliğindeki artış ve besin maddelerindeki azalmaya bağlı olarak bakterin gelişmesinin 
olumsuz yönde etkilenmesine bağlanabilir. Yoğurtlardaki bakteri sayılarında başlangıç 
değerlerine göre S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus ve L. casei için sırasıyla, 
0.55-1.62, 0.45-0.56 ve 0.63-2.11 log’luk bir azalma olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 
yoğurtların hepsinde depolamanın sonunda canlı L. casei sayısının terapötik etkinin sağlandığı 
106 kob g-1 değerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
 
Mercimek unu ilavesi ve depolama süresinin yoğurtların duyusal özellikleri üzerine etkisi 
istatistiksel olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. Yoğurtların görünüm puanlarının 4.38±0.05 
ile 5.0±0.00 arasında olduğu belirlenmiştir (Şekil 1a). Şekilden de izlenildiği gibi en yüksek 
görünüm puanlarını A yoğurdu almıştır. Mercimek unu oranı arttıkça örneklerin görünüm 
puanlarında bir düşme olduğu belirlenmiştir. Bu durum mercimek ununun yoğurtta farklı bir 
renk oluşturmasına bağlanabilir. Güven ve ark. (2005), Garcia-Perez ve ark. (2006), Şahan ve 
ark. (2008) Akın ve Akın (2016) ve Güler-Akın ve ark. (2018) lif ilavesinin, Özcan ve Yıldız 
(2018) sebze püresi ilavesinin yoğurtların rengini etkilediğini ve görünüm puanlarının kontrol 
yoğurtlarından düşük olduğunu bildirmiştir. Yoğurtların görünüm puanları depolama süresince 
düşüş göstermiştir.  
 
Yapı-kıvam açısından en yüksek puanı mercimek unu ilaveli yoğurtlar (4.77±0.11), en düşük 
puanı ise kontrol yoğurdu (3.83±0.17) almıştır (Şekil 2b). Mercimek unu oranı arttıkça 
yoğurtların yapı ve kıvam puanlarının düştüğü belirlenmiştir. Panelistler bu örneklerde ağıza 
alındığında kumlu bir yapı algıladıklarını belirtmişlerdir. Sendra ve ark. (2008) limon ve 
turunçgil liflerinin yoğurdun kremamsı yapısını olumsuz etkilediğini bildirmiştir. Şahan ve ark. 
(2008) β-glukan, Güven ve ark. (2005) inülin ilave edilen yoğurtların tekstür puanlarının 
kontrol yoğurtlarından düşük olduğunu belirlemiştir. Akın ve Akın (2016) yoğurtlara ilave 
edilen elma lifi, Güler-Akın ve ark. (2018) da yoğurtlara ilave edilen selüloz lifi oranı arttıkça 
yapı-kıvam puanlarının düştüğünü bildirmiştir. Özcan ve Yıldız (2018) sebze püresi ilave 
edilen yoğurtların tekstür puanlarının kontrolden biraz daha düşük olduğunu tespit etmiştir. 
Depolama süresince yoğurtların yapı ve tekstür puanları düşmüştür.  
 
Tat özelliği, yoğurdun kalitesini etkileyen en önemli özelliklerinden biridir. Kaliteli yoğurt 
kendine has ekşimsi tatta olmalıdır. Aşırı derecede ekşimsi, küfümsü, sabunumsu, yanık tatta 
olmamalı ve yabancı tat içermemelidir (Metin, 1977). Yoğurtların tat ve koku puanları 
6.47±0.03 ile 8.75±0.25 arasında değişmiştir. Mercimek unu oranı arttıkça yoğurtların tat ve 
koku puanlarının düştüğü saptanmıştır (p<0.01). Bu durum mercimek ununun kendine özgü tat-
kokusunun yanı sıra, mercimek unu ilave edilen yoğurtlarda asitliğin daha yüksek olmasına da 
bağlanabilir. Sendra ve ark. (2008) ise portakal lifi, Şahan ve ark. (2008) β-glukan, Güven ve 
ark. (2005) inülin, Akın ve Akın (2016) elma lifi, Güler-Akın ve ark. (2018) selüloz lifi, Özcan 
ve Yıldız (2018) sebze püresi ilave edilen yoğurtların aroma puanlarının kontrol yoğurtlarından 
daha düşük olduğunu bildirmiştir. Depolama süresince yoğurtların tat ve koku puanlarında 
asitlik artışına bağlı olarak düşüş görülmüştür. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlara göre, mercimek unu ilavesinin L. casei için prebiyotik etki gösterdiği, ancak duyusal 
özellikleri olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin ışığında mercimek 
unu ilave ederek yoğurda fonksiyonel bir özellik kazandırılabileceği kanısına varılmış olup, 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         111 

duyusal özellikler göz önüne alındığında yoğurt üretiminde %1’in altında mercimek unu 
kullanılması önerilebilir. 
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SPİRULİNA PLATENSİS FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE SÜT ÜRÜNLERİNDE 
KULLANIMI 

FUNCTIONAL PROPERTIES AND USAGE OF SPİRULİNA PLATENSİS IN DAIRY 
PRODUCTS 
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Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa 

ÖZET 

Spirulina platensis çok hücreli bir mavi-yeşil mikroalgdir. Spirulina platensis yüksek karbonat 
ve bikarbonat seviyeleri ve pH’sı 11’i bulabilen, yüksek pH ile karakterize edilen su 
kütlelerinde yoğun üretilen, hasadı kolay olan planktonik bir canlıdır. Spirulina’nın dünyadaki 
üretimi son zamanlarda kuru ağırlık bazında 3000 tonu geçmiştir. Pazarın büyük bir bölümünü 
sağlıklı besin ürünleri oluşturmaktadır. Bunun dışında kalan kısım ise akuakültürde kullanılan 
yemler ve gıda katkı maddesi olarak mavi renkli ekstraktı içermektedir. 
 
Spirulina'nın çok zengin bir protein kaynağı olduğu yaklaşık olarak %60-70 oranında protein 
içerdiği bilinmektedir. Aynı zamanda, iyi miktarda ham lif (%9.70), kül (%3.50) ve toplam 
diyet lifi (%14.98) içermekteyken, karbonhidrat (%13.63) ve yağ (%1.27) çok düşük miktarda 
olduğu bilinmektedir. Düşük enerji (353.55 Kcal / 100g) içeriği vardır. Spirulina platensis koyu 
yeşil renkli toz halinde ve yosun tadına sahiptir. Spirulina platensis tozunda kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, demir ve çinko gibi toplam mineraller sırasıyla 620.80, 790.42, 285.90, 49.50 ve 
3.95mg / 100g olarak bilinmektedir. Spirulina tozunda sırasıyla toplam yağ asitlerinin %14.80 
ve %30'unu oluşturan α-linolenik ve γ-linolenik asit tespit edilmiştir.  
 
Bunların yanı sıra bilim insanları ve mikroalg üreticileri, mikroalglerin insan sağlığı üzerindeki 
pozitif etkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu araştırmalarda Spirulina’nın antiviral, 
antikanser, antidiyabetik, antibiyotik, antioksidan, prebiyotik, probiyotik, bağışıklık sistemi 
güçlendirici, kardivasküler sistem koruyucu, hipokolesterolomik ve antialerjik etkileri 
bulunmuş ve bu pozitif etkinin nedeni olarak da içerdikleri biyoaktif maddelerin yüksekliği 
gösterilmiştir. Spirulina’nın intestinal kanaldaki laktobasillerin sayılarını arttırarak sindirim 
sistemi fonksiyonlarını düzenlediği de bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar, Spirulina tozunun 
fermente süt, yoğurt, peynir ve dondurma gibi ürünlerde gıda takviyesi olarak 
kullanılabileceğini göstermiştir.  
 
Bu derlemede, Spirulina platensis tozunun fiziko-kimyasal özellikleri ve süt ürünlerindeki 
kullanımı irdelenmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Spirulina Platensis, Gıda Takviyesi, Süt Ürünleri 
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ABSTRACT 

Spirulina platensis is a multicellular blue-green microalgae. Spirulina platensis is a planktonic 
organism that can easily reach high carbonate and bicarbonate levels and pH 11 and is produced 
intensely in water bodies characterized by high pH. Spirulina's production worldwide has 
recently exceeded 3000 tonnes on dry weight basis. Healthy food products constitute the 
majority of the market. The other part contains the feed used in aquaculture and the blue extract 
as a food additive. 
 
Spirulina is known to be a very rich source of protein and contains approximately 60-70%. It 
also contains a good amount of crude fiber (9.70%), ash (3.50%) and total dietary fiber 
(14.98%), while carbohydrate (13.63%) and fat (1.27%) contents was known very low. It has a 
low energy content (353.55 Kcal / 100g). Spirulina platensis is a dark green powder and has 
algae flavor. Total minerals such as calcium, phosphorus, magnesium, iron and zinc in Spirulina 
platensis powder was known as 620.80, 790.42, 285.90, 49.50 and 3.95mg / 100g, respectively. 
In spirulina powder, α-linolenic and ɤ-linolenic acid constituting 14.80% and 30% of total fatty 
acids were determined, respectively. 
 
In addition, scientists and microalgae producers are trying to reveal the positive effects of 
microalgae on human health. In these studies, Spirulina has antiviral, anticancer, antidiabetic, 
antibiotic, antioxidant, prebiotic, probiotic, immune system booster, cardivascular system 
protective, hypocholesterolomic and antiallergic effects are shown and the cause of this positive 
effect sources from the high bioactive substances of it contain. Spirulina is also reported to 
increase the number of lactobacilli in the intestinal tract and regulate digestive system functions. 
Studies have shown that Spirulina powder can be used as a food supplement for fermented milk, 
yogurt, cheese and ice cream. 
 
In this review, the physico-chemical properties of Spirulina platensis powder and its usage in 
dairy products are discussed. 
 
Keywords: Spirulina Platensis, Food Supplement, Dairy Products 

1. GİRİŞ 

Bir Alman alg bilimcisi olan Dr.Darwin, ve Dr. Clement 1962'de Fransa’da kötü yaşam 
koşullarına ve sınırlı kaynaklara rağmen, spiral şeklindeki alglerin varlığını keşfetmiştir. 
Ganimou Kanembu halkı göllerin yüzeyinde yüzen mavi yeşil alglere spirulina adı verilmiştir. 
Spirulina platensis (Gom.) Geitler (=Arthrospira), en fazla kültürü yapılan, kozmetikte, tıpta, 
insan ve hayvan gıdası olarak çeşitli sanayi alanlarında yaygın olarak kullanılan Cyanophyceae 
(Mavi-yeşil Algler) sınıfından ipliksi, spiral şekilli bir prokaryotik organizmadır (Koru ve Cirik, 
2002). 
 
S. platensis, Arthrospira platensis'in kurutulmuş biyokütlesidir. Sütten daha yüksek 18 çeşit 
amino asit, protein ve kalsiyum, A, E, B6, B2, K ve H vitaminleri, inek karaciğerinden yüksek 
B12 vitamini, enzimler, temel mineraller ve iz elementlerden oluşur (Fox, 1986). 
 
Texcoco gölü kıyısında yaşayan Aztekler’in XVI. yy. “tekuitlatl” adını verdikleri Spirulina’yı 
besin olarak kullanmışı ve XX. y.y Çad Gölü’nün kuzey kıyısında yaşayan insanların gölden 
topladıkları Spirulina algini yiyecek olarak kullandıklarını bildirmiştir. 1959 yılında Brandily, 
yaptığı gözlem ve araştırmalarında Kadjidi kabilesinin Çad gölünde çok yoğun bulunan 
Spirulina alginden elde ettikleri yeşilimsi unu yiyeceklerine kattıklarını ve bu nedenle diğer 
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bölgelerde yaşayan yerlilere göre daha uzun boylu ve sağlıklı olduklarını bildirmiştir. Bilimsel 
çalışmalar ise 1962 yılında Fransız Petrol Araştırma Enstitüsü’nün yayınladığı çarpıcı bilgiden 
sonra oluşmuştur. Bültende araştırmacılar, laboratuvarlarında ürettikleri Spirulina’da yaptıkları 
analizler sonucunda algde %60-70 oranında protein tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Sonraları 
NASA, uzay araştırmalarında kullanmak üzere besin tabletleri yapmak için konuyu 
sahiplenmiştir. Bu tarihten sonra çalışmalar, üretim kapasitesini arttırma ve kullanım alanlarını 
geliştirme yolunda hız kazanmıştır (Dalay ve ark., 2001). 

2. SPİRULİNA PLATENSİS ÜRETİMİ VE KULLANIM ALANLARI 

Spirulina doğal olarak yüksek alkaniteye sahip sub-tropik alanlardaki göllerde özellikle 
Meksika’daki Texcoco gölü ile Kenya’daki Rudolf ve Nakura göllerinde bulunmaktadır. Çevre 
kirliliğine neden olmaması ve üretiminden hasatına kadar herhangi bir katkı maddesinin 
kullanılmaması, bulanık durgun sular, akarsular, tatlı ve acı sular gibi çok çeşitli su ortamlarında 
yaşayabilen kozmopolit bir organizma olması yetiştiriciliğini çekici hale getirmektedir. 
Spirulina kültürlerinin optimum sıcaklığı, 30-35 °C’dir. Uyum gösterebildiği minimum sıcaklık 
18 °C, maksimum sıcaklık ise 39 °C olarak belirlenmiştir (Fox, 1996, Richmond, 1992). 
 
Spirulina dünyanın çeşitli bölgelerindeki göllerde doğal olarak yetişen ve son 35-40 sene 
içerisinde de laboratuvar ve havuz koşullarında yoğun üretimi yapılan zengin bitkisel bir besin 
kaynağıdır. Spirulina laboratuvar koşullarında belirli yoğunluğa ve hacme gelene kadar 
bakıldıktan sonra, sera koşullarındaki beton havuzlara aktarılır. Ürünün gelişmesi ve çoğalması 
için ortama besin tuzları ilave edilir. Olgunlaşan Spirulina’lar sudan süzülerek kurutulduktan 
sonra herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğal haliyle toz olarak ya da tablet haline getirilerek 
tüketilir (Kaba ve Çağlak 2006). 
 
Shimamatsu, 2004’e göre, Spirulina üretimi tipik olarak açık havuzlarda, besin maddeleri ve 
CO2 ilavesi ile alkali ortamda gerçekleştirilir. Kültürün hasatı filtrasyonla yapılır ve biyokütle 
üzerindeki tuzları uzaklaştırmak için su ile yıkanır. Ardından vakumlu filtrasyon ile suyu 
uzaklaştırılır. Elde edilen Spirulina keki kurutularak son ürünleri olan sağlıklı gıda maddesi, 
mavi renkli çözeltisi ve yem katkısı olarak paketlenir veya işlenir (Dalay ve ark., 2008) 
 
Spirulina, ilk kez 1827’de Turpin tarafından izole edilmiştir (Cifferi, 1983). Ülkemizde ise S. 
platensis’in kültüre alınması ilk kez 1997 yılında Ege Üniversite’ sinde başlamıştır. 1962 
yılında Fransız Petrol Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya dayanarak, Spirulina’nın 
çok zengin bir gıda deposu olduğunu açıklaması üzerine, Spirulina’nın önemi giderek artmıştır 
(Ciferri ve Tiboni, 1985). 
 
Spirulina’nın dünyadaki üretimi son zamanlarda kuru ağırlık bazında 3000 tonu geçmiştir. 
Pazarın büyük bir bölümünü sağlıklı besin ürünleri oluşturmaktadır. Bunun dışında kalan kısım 
ise akuakültürde kullanılan yemler ve gıda katkı maddesi olarak mavi renkli ekstraktı 
içermektedir. (Dalay ve ark., 2008). 
 
Spirulina platensis içerdiği yüksek miktarda protein, pigmentler ve GLA (gamma linolenik asit) 
gibi ürünler bakımından öneme sahip olan bir siyanobakteri türüdür. Bu özelliklerinden ötürü 
S. platensis’in bir besin desteği olarak ticari yığın kültürleri 1970’lerin sonunda başlamıştır. 
Yüksek protein içeriğinden dolayı insanlar için bir besin desteği olarak kullanımının yanında, 
hayvan yemi olarak akuakültürde ve kanatlı hayvan endüstrisinde yoğun şekilde kullanımı 
mevcuttur. 
Kullanım alanları ve amaçları sıralanacak olursa; 
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 Kolesterol düşürücü 
 Besinsel ve terapötik takviye 
 Tümör Öldürücü etki 
 Antidiyabetik etki 
 Egzersize bağlı oksidatif stres sonucu oluşan kas hasarını koruyucu etki 
 Kilo kontrolü 
 Kanser tedavisi 
 Solunum problemleri, eklem iltihabı 
 Viral hastalıklar 
 Hemopoetik ve immun sistem 
 Alerjik reaksiyonlar 
 Kan şekeri düzenleyici 
 Sigara etkilerini azaltma (Yılmaz ve Duru, 2011). 

3. SPİRULİNA PLATENSİS BİLEŞİMİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 

Spirulina’nın besin içeriği ve diğer protein kaynakları ile karşılaştırılması Tablo 1 ve Tablo 
2’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Spirulina’nin besin içeriği (Yılmaz ve Duru, 2011) 
 

Bileşen Miktar 

Protein %55-70 

Karbonhidrat %15-25 

Mineral %7-13 

Yağ %6-8 

Nem %3-7 

B-Karoten (provitamin A) 170 mg/kg 

Siyanokobalamin (B12) 1.6 mg/kg 

d-Ca-pantotenat 11 mg/kg 

Folik Asit 0.5 mg/kg 

İnositol 350 mg/kg 

Niasin (B3) 118 mg/kg 

Piridoksin (B6) 3 mg/kg 

Tiamin (B1) 55 mg/kg 

Tokoferol (E) 190 mg/kg 

 
Tablo 2. Spirulina ve Bazı Gıdaların Protein ve Su Oranları (Yılmaz ve Duru, 2011) 
 

Protein Kaynağı Su (%) Protein (%) 

Spirulina 5 60 - 70 
Sığır eti 56.5 17.4 
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Tavuk eti 61.3 19 
Sardalya 50 20.6 
Alabalık 77.6 19.2 

Koyun sütü 81.6 5.6 
İnek sütü 88.5 3.2 
Yoğurt 86.1 4.8 

Yumurta 74 12.8 
Soya 8 36.7 

 
Spirulina’da bulunan pigmentler Tablo 3’te verilmiştir. Spirulina hücrelerinin makromoleküler 
yapısıyla sıcaklık arasında da ilişki vardır. Spirulina kültürlerinde sıcaklık artışında, klorofil 
a’daki fikobiliprotein oranı da artar. Bu sebeple 42-43°C sıcaklıkta, Spirulina flamentlerinde 
klorofil a ve fikobiliproteinlerin bozulmasından ve karotenoidlerin artmasından dolayı 
35°C’deki karakteristik mavi-yeşil renk, yeşile dönüşür (Sarada ve ark., 1998, Cohen, 1997, 
Becker, 1995).  
 
Tablo 3. Spirulina’da Bulunan Pigmentler 
 

Pigmentler Spirulina % Renk 
Fikosiyanin 14 Mavi 

Klorofil 1 Yeşil 
Karotenoid 0.47 Turuncu 

 

3.1. ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ 

Spirulina’nın çeşitli ekstratlarının (etanol, aseton, kloroform, hegzan) antimikrobiyal 
aktivitesinin incelendiği çalışmalarda, E.coli, Proteus vulgaris ve Klebsiella pneumoniae gibi 
gram negatif bakterilere karşı olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir (Özdemir ve ark., 2001).  
 
Özdemir ve ark. (2001)’nın yaptığı bir araştırmada Bacillus subtilis, Mycobacterium 
smegmatis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Proteus vulgaris ve Salmonella typhimurium 
bakterileri ile bir maya türü olan Candida albicans’ı kullanmış ve Spirulina’nın çeşitli 
ekstratlarının (etanol, aseton, kloroform, hegzan) antimikrobiyal aktivite kapasitesini 
incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda etanol ekstraktlarında E.coli, Proteus vulgaris ve 
Klebsiella pneumoniae gibi gram negatif bakterilere karşı aktiviteler gözlenmiştir. Candida 
albicans’a karşı tek aktivite yine etanol ekstratlarında bulunmuştur. Aseton ekstratlarında hem 
Gr- hem de Gr+ bakterilere karşı bir aktivite tespit edilmiştir. Ancak bu aktiviteler E.coli hariç 
diğerlerinden fazla olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde, kloroform ekstratlarında yine Gr- ve 
Gr,+ bakterilere karşı aktivite saptanmıştır. Hegzan ekstratlarında ise ya hiç ya da fazla olmayan 
bir aktivite gözenmiştir. Özetle Spirulina’nın bu bakterilere karşı az da olsa etkisi olduğu 
kanıtlanmıştır. 

3.2. ANTİOKSİDAN ETKİSİ 

Çeşitli çalışmalar Spirulanın hem invivo hem de invitro koşullarda önemli derecede antioksidan 
aktivite gösterdiğini kanıtlamıştır. Yürütülen çalışmalarda, Spirulina ekstraktının serbest 
radikalleri (hidroksil ve peroksil) yok ettiğini ve lipit oksidasyonunu indirgediğini göstermiştir. 
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Bu antioksidan aktivitesinin bir biliprotein olan fikosiyaninden kaynaklandığı belirtilmiştir 
(Estrada ve ark., 2001; Fang ve ark. 2002). 

3.3. ANTİ-İNFLAMATUVAR ETKİSİ 

Spirulina platensis serbest radikallerin eliminasyonunu sağlamak suretiyle yangı giderici (anti-
inflamatuvar) etkisinin olduğu bildirilmiştir (Hernandez-Lepe ve ark., 2018). Çernobil 
kazasıyla yüksek radyasyon almış çocuklarla yapılan çalışmalarda radyasyon kaynaklı 
hastalıkların şiddetini azalttığı ve bu yönde başarılı sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir. 
Spirulina ile beslenen çocuklarda radyasyonun diğerlerinden çok daha düşük olduğu 
saptanmıştır. 

3.4. ANTİ-KANSEROJEN ETKİSİ 

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) Spirulina’daki sulfolipitlerin HIV (AIDS) e karşı dikkat 
çekici ölçüde aktif olduklarını ve içerdiği biyoaktif maddelerle anti-kanserojen aktivite 
gösterdiğini bildirmiştir. Yapılan bir çalışmada, kanser tedavisi gören kişilerin, 12 ay boyunca 
günde 1 g Spirulina tüketimiyle %45’inde iyileşme sağlandığı gözlenmiştir. (Mishima ve ark., 
1998). 

3.5. AĞIR METALLERE KARŞI ETKİLERİ 

Radyoaktif maddeler çok seyreltik çözeltiler halinde üretilmektedir. Örneğin bir kliniğin bir 
aylık ihtiyacını karşılayabilecek 51Cr kromat stok olarak satın alındığında 3.1 – 31 µgr/ml ve 
3.7 – 37 MBq aktivite konsantrasyonundadır. Dolayısıyla oluşan atıklar seyreltik olacaktır. Toz 
S.platensis’in yüksek Cr tutma özelliği dikkate alındığında, Nükleer tıp kliniklerinde oluşan 
seyreltik Cr atıklarının tuzaklayıcısı olarak kullanmak caziptir. Bunun yanında deri sanayi atık 
sularından çevreye kaçabilen Cr içerikli atıklar, bulundukları ortamda olabildiğince 
seyrelmektedir. Bu atıkların bekletildiği havuzlarda S.platensis üremesine izin vermek, Cr’nin 
sorbe edilmesini sağlayacak ayrıca Cr gibi ağır metal kirliliğine sebep olan diğer birçok metal 
iyonunu da atık havuzlarında fiske edilerek, kontrollü bir şekilde yok edilmesini mümkün 
kılabilecektir (Taner ve ark., 2001). 

4. SPİRULİNA PLATENSİS'İN SÜT ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI 

Spirulina platensis'in süt ve süt ürünlerinde kullanımı ile ilgili çalışmalara yurt dışından çok 
sayıda örnek verilmiştir. Son elli yıl boyunca Spirulina platensis ile ilgili birçok çalışma 
yapılmıştır Ülkemizde ise son yıllarda bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Hem 
yurtdışında hem de ülkemizde S. platensis ile yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir. 
 
Bhowmik ve ark, (2009), Spirulina platensis'in probiyotik laktik asit bakterilerinin prebiyotik 
etkisi ve bazı patojenlere karşı antimikrobiyel etkisini incelenmiştir. Spirulina platensis besi 
ortamlarına 1, 5, 10 mg/ml konsantrasyonlarında eklendiğinde pH 6.2'ta Lactobacillus 
acidophilus’un gelişmini teşvik ettiği belirlenmiştir. Antibakteriyel özelliğinden dolayı 
Spirulina platensis'in S. aureus ve P. vulgaris’in gelişmini inhibe ettiği tespit edilmiştir.  
 
Guldas ve Irkin, (2010), toz Spirulina platensis ekledikleri sütten Lactobacillus acidophilus 
kullanarak yoğurt üretmiştir. Süte %0.5 %1.0 (w/w) ve %0 oranlarında Spirulina platensis 
eklenmiş ve 4°C soğuk depoda sırasıyla 5'er gün arayla 30 güne kadar yoğurt bakterilerinin 
hayatta kalmaları incelenmiştir. Depolama süresi boyunca probiyotik bakterilerin büyümesini 
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pozitif yönde etkilemiştir. Duyusal analizlerde %0.5 ve %1.00 oranlarında Spirulina platensis 
eklenmiş olan Asidofilus yoğurtları daha iyi bulunmuştur. 
 
Beheshtipour ve ark. (2013), %0 (kontrol), %0.25, %0.50, %1.00 oranlarında Spirulina 
platensis ekleyerek 4 farklı probiyotik yoğurt üretmişler ve 5°C'de depolanan yoğurtlardaki 
Laktik asit bakterilerinin yaşam aktivitesini ve canlılığını incelenmişlerdir. Kontrole kıyasla 
probiyotik bakterilerin aktivitesini iyileştirdiği tespit edilmiştir.  
 
Sengupta ve ark. (2013); %0.5, %1.0 ve %1.5 oranlarında Spirulina platensis ilavesiyle soya 
yoğurdu üretmişler ve kolestrol düşürücü özelliğini araştırmışlardır. Spirulina platensis ile 
zenginleştirilmiş soya yoğurtunun, antiaterojenik, hipolipidemik ve iyileştirilmiş karaciğer 
fonksiyon etkileri olan fonksiyonel gıda ürünü yapımında yeni bir teknolojik yaklaşım 
sağladığını göstermiştir. 
 
Mazinani ve ark. (2016), %2 oranında Lactobacillus acidophilus, %1 oranında kültür ve %0, 
%0.3, %0.5 ve %0.8 oranlarında Spirulina platensis tozu ilave ederek beyaz peynir 
üretmişlerdir. Fermantasyon süresince laktik asit bakterilerin ve asetik asitlerin asit seviyeleri 
ile 4°C' de 45 gün saklanan beyaz peynirdeki Lactobacillus acidophilus sayısına Spirulina 
platensis’in prebiyotik etkisi incelenmiştir. Probiyotik bakterilerin canlılığını iyileştirdiği tespit 
edilmiştir. 
 
Agustini ve ark. (2016), dondurmaya stabilizer olarak %0, %0.6 ve %1.2 oranlarında toz 
halinde Spirulina platensis eklemişler ve dondurmaların fiziksel özelliklerinin kontrole göre iyi 
olduğunu belirtmişlerdir. 
 
Ayadi (2017), %0.25 %0.5 %0.75 ve %1 oranlarında Spirulina platensis ilavesiyle yoğurt 
üretmiştir. Yapılan analizler sonucunda % 0.25 spirulina eklenmiş olan yoğurtlar duyusal 
açıdan kabul edilebilir bulunmuştur. Yoğurtların reolojik özelliklerin olumlu yönde etkilendiği 
ve antioksidan kapasitelerinin de arttığını belirtmiştir. 
 
Barkallah ve ark. (2017), sırasıyla %0.25, %0.5, %0.75 ve %1 oranlarında toz Spirulina 
platensis ilave ederek yoğurt üretmişlerdir. Yoğurtlarda 28 günlük depolama süresince su tutma 
kapasitesinin arttığı ve daha az serum ayrılması olduğu belirlenmiştir. L *, a * ve b * renk 
skalasında çok küçük değişimler kaydedilmiştir. Spirulina platensis'ın yüksek pigment içeriği 
sayesinde yeni formüle edilmiş yoğurtun antioksidan aktivitesini önemli ölçüde geliştirdiği 
bildirilmiş ve yüksek besinsel özelliklere sahip olan Spirulina sayesinde fonksiyonel bir yoğurt 
çalışmak için doğal bir bileşen olarak kullanılması önerilmiştir. 
 
Tohamy ve ark. (2019), Spirulina platensis toz halinde peynire sırasıyla %2, %4 ve %6 
oranlarında eklenmiş ve 3 ay boyunca soğuk depoda bekletilmiştir. Analizler sonunda en iyi 
sonuç %2 oranında eklenmiş olan peynir kabul edilmiştir. Protein, kül, lif, selenyum, çinko, 
demir, magnezyum, potasyum miktarları ile anti-oksidan aktivitesinin arttığı tespit edilmiştir. 
 
Aydemir (2019), %0.25, %0.50, %0.75 ve % 1 oranlarında Spirulina platensis ilavesiyle yoğurt 
üretilmiştir. Yoğurdun fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerindeki 
etkisi incelenmiş ve biyoyararlılığın belirlenmesi için in vitro sindirim metodu uygulanmıştır. 
Spirulina platensis ilavesi ile protein değerlerinde ve toplam fenolik madde ve toplam 
antioksidan kapasite değerleri, kontrol yoğurduna kıyasla artış görülmüştür. 
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Alslıbı (2019), %0, %0.25, %0.50 ve %1 oranlarında toz Spirulina platensis ekleyerek ayran 
üretmiştir. Numuneler çalışma süresi boyunca kontrole kıyasla anlamlı derecede (p<0,05) daha 
yüksek titre edilebilir asitlik seviyesine sahip olmuştur. Spirulina platensis’in ayran'da 
probiyotik bakterilerin büyümesini arttırmada büyük bir potansiyele sahip olduğu tespit 
edilmiştir. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Spirulina, dünyada biyo ürünlerin ve sağlıklı gıdaların gündeme geldiği son yıllarda kullanıma 
girmiş olmakla birlikte çok eski yıllardan beri gıda olarak tüketilen bir mikroalgdir. Dünya 
nüfusunun artmasına paralel olarak protein gereksinmesinin de artması, Dünya Gıda Teşkilatı 
(FAO)’nı yeni besin arayışları içerisine itmiştir.  
 
İnsanların gereksinim duyduğu çoğu besin unsurlarını bünyelerinde bulunduran Spirulina 
platensis’in, üretimlerinin kolay olması, atık maddeleri kullandıklarından çevreci canlılar 
olarak tanımlanmaları, hemen hemen bütün dinler tarafından tüketilmesinin uygun görülmesi 
gibi nedenlerle gelecekte beslenme ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yer edinmeleri 
mümkündür.  
 
Yapılan çalışmalar sonucunda, Spirulina platensis’in fonksiyonel özellikleri ve yüksek besin 
değerleri sayesinde önemli bir bileşen olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; hem gıda 
endüstrisine, hem de tüketicilere alternatif ve lezzetli fonksiyonel ürünler kazandırılması 
amaçıyla yapılacak çalışmalarda bu bileşenden yararlanılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Günümüzde yaşadığımız aşamada çevre sorunları tartışılırken yeni bakış açıları ve dolayısıyla 
“sürdürülebilir diyet (beslenme)” gibi yeni kavramlar literatüre girmektedir. Sürdürülebilir 
diyet kapsamında vejetaryen-vegan beslenme ve yaşam tarzları da buna dahil edilmektedir. Bu 
kapsamda vegan beslenme açısından da bitkisel proteinler değer kazanmaktadır. 

Vejetaryen beslenme, temelinde hayvansal gıdalar ile beslenme olmayan ve alınmayan 
hayvansal gıdaların çeşitlerine göre alt gruplara ayrılan bir beslenme biçimiyken, veganlık 
hiçbir hayvansal gıdayla beslenmeyip, hayvansal ürünlerin kullanıldığı veya üretiminde hayvan 
deneyleri yapılmış hiçbir ürünün de kullanılmadığı bir yaşam biçimidir. Dünyada 
vejetaryen/vegan beslenme biçimi ve bu konuya olan ilgi artmaktadır. 

Belli bir çeşitlilikte bitkisel yiyecek tüketildiğinde ve enerji ihtiyacı giderildiğinde bitkisel 
proteinler protein gereksinimlerini karşılar. Araştırmalar göstermektedir ki, gün içinde tüketilen 
çeşitli bitkisel gıdalar, sağlıklı bir yetişkinin ihtiyacı olan bütün temel aminoasitleri sağlamakta 
ve yeterli nitrojen korunumu ve kullanımını garantilemektedir. 

Nitrojen denge çalışmalarının bir meta-analizinde görülmüştür ki, protein ihtiyacının 
karşılanmasında protein kaynağının hiçbir önemli farkı yoktur. Protein sindirilebilirliğine göre 
düzenlenen amino asit hesabı temel alındığında ayrıştırılmış soya veya bezelye proteini protein 
ihtiyacını hayvansal protein kadar etkili olarak karşılamaktadır. 
Bezelye (Pisum sativum L.) dünyada en fazla ekilen ve üretilen yemeklik tane baklagiller 
arasında yer almaktadır. Diyet lif, nişasta, antioksidan, karoten ve protein içeriği bakımından 
oldukça zengindir. Ayrıca C, A ve B vitaminleri ile demir, fosfor ve potasyum gibi mineralleri 
de içerir. Bezelye, yeni gıda ürünlerinin formülasyonu dahil, gıda endüstrisinde büyük 
potansiyelde protein içeriğine (%20-25) sahiptir. Bezelye proteinleri kolayca erişilebilirdir ve 
hayvansal proteinlere karşı sürdürülebilir bir alternatif oluştururlar. Çünkü yüksek bir besin 
değerine sahiptir ve alerjik değildirler. Bezelye proteinleri, gösterdiği yüksek fonksiyonel 
özellikleri nedeniyle fonksiyonel tahıl ürünleri, erişte, makarna, bebek mamaları, et ve deniz 
ürünleri olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. 

Bu derlemede, bezelye proteininin vegan/ vejeteryan beslenmesindeki önemi ve bezelyeden 
üretilen yeni gıdalardan bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bezelye Proteini, Vegan/Vegeteryan Beslenme, Bitkisel Protein 
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ABSTRACT 
At the present stage, while discussing environmental problems, new perspectives and new 
concepts such as sustainable diet (nutrition) are included in the literature. This includes 
vegetarian-vegan nutrition and lifestyles as part of a sustainable diet. In this context, vegetable 
proteins gain value in terms of vegan-vegeterian nutrition. 
While vegetarian nutrition is a form of nutrition divided into sub-groups according to the types 
of animal foods that are not based on animal foods and non-diet foods, veganism is a way of 
life where no animal products are used, or no animal products are used in production. There is 
an increasing interest in vegetarian / vegan diet in the world. 
When a certain variety of vegetable food is consumed and energy needs are completed, 
vegetable proteins are used for protein requirements. Research shows that the variety of herbal 
foods consumed during day provides all the essential amino acids that a healthy adult needs and 
ensures adequate nitrogen conservation and utilization. 
A meta-analysis of nitrogen balance studies shows that there is no significant differences 
between protein sources to supply protein needs. Based on the amino acid calculation regulated 
by protein digestibility, the separated soy or pea protein can supply the protein need as 
effectively as the animal protein.  
Pea (Pisum sativum L.) is one of the most cultivated and produced edible legumes in the world. 
Its dietary fiber, starch, antioxidants, carotene and protein content is rich. It also contains 
vitamins C, A and B and minerals such as iron, phosphorus and potassium. Pea, including novel 
food formulations, has important protein content (20-25%). Pea proteins are easily accessible 
and provide an alternative to animal proteins. Because they have a high nutritional value and 
are not allergic. Pea proteins are used in many fields including functional cereal products, 
noodles, pasta, baby foods, meat and seafood due to their high functional properties. 

In this review, the importance of pea protein in vegan / vegetarian nutrition and new foods 
produced from pea will be discussed. 

Keywords: Pea Protein, Vegan/Vegetarian Nutrition, Vegetable Protein 

1. GİRİŞ 

Beslenme; büyüme ve yaşamın sürdürülmesiyle birlikte sağlığın korunması için besinlerin 
organizmaya alınmasıdır. Kalıtım ve çevre koşulları, beslenmeyi ve beraberinde insan sağlığını 
etkileyen önemli etmenlerdir. İyi dengelenmiş bir diyet ise beslenme alışkanlığını ve bu sağlık 
koşullarını olumlu yönde etkileyecek olan önemli bir faktördür. Buna bağlı olarak gün içinde 
yenilen besinler, elde edildikleri kaynaklara göre iki gruba ayrılır:  
1) Bitkisel kaynaklı besinler; meyveler, sert kabuklu meyveler (ceviz, fındık, fıstık, badem vb.) 
sebzeler ve kurubaklagiller olarak (mercimek, nohut, bakla vb.), 
2) Hayvansal kaynaklı besinler; kırmızı et, su ürünleri (midye, balık vb.), kümes hayvanları 
(tavuk, hindi, ördek vb), süt ve ürünleri (ayran, peynir, yoğurt, kefir vb.) ve yumurta 
(Karabudak, 2012). 
 
Bu besinlerin her biri sağlık için yarar sağlayabilecek pek çok maddeyi içermektedir. Bu 
maddelere de besin ögeleri denir. Besin ögeleri; protein, yağ, karbonhidrat, vitaminler, 
mineraller ve sudur. Vücudumuzun bileşimi de bu besin ögelerinden meydana gelmektedir. 
Sağlıklı yaşayabilmek için bu besin öğelerini içeren gıdaların her gün tüketilmesi gerekir 
(Karabudak, 2012). 
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Sağlıklı bir diyet kapsamında vejetaryenlik; tüketim ihtiyacının bitkisel kaynaklı besinlerden 
sağlanıldığı bir beslenme tarzıdır. Vejetaryen ise; bitkisel kaynaklı gıdaları tüketen, hayvansal 
gıdaları (kırmızı et, tavuk, balık, süt ve sütten yapılan ürünler, yumurta gibi) sınırlı miktarda 
veya hiç tüketmeyen kişilere verilen isimdir (Karabudak, 2012). 
 
Vejetaryen diyetler kalp-damar hastalık riskini azaltmaktadır. Vejetaryen diyeti uygulayan 
bireylerin, karışık beslenenlere, özellikle eti çok tüketenlere göre kan basıncı ve hipertansiyon 
riski düşüktür. Vejetaryen diyeti tüketen bireyler, et içeren diyetle beslenen bireylere oranla 
daha düşük sıklıkta kansere yakalanmaktadır. Vejetaryen diyeti, yeterli düzeyde az yağlı süt 
ürünlerini bulundurduğunda yeterli kalsiyum alımını sağlar ve osteoporosiz riskini azaltır. 
Yüksek posalı vejetaryen diyeti uygulayanlarda, Şeker hastalığı (Diyabet), düşük posalı diyet 
uygulayanlara oranla daha az görülmektedir. Vejetaryen beslenme alışkanlığı sürdürenler, 
böbrek taşları, safra taşları için de düşük risktedirler (Özcan ve Baysal, 2016; Karabudak, 
2012). 
 
Ancak vejetaryen olmak her zaman sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürüldüğü anlamına gelmez. 
Vejetaryen bireyler besin çeşitliliklerini iyi ayarlayamazlarsa demir mineralini yetersiz 
alabilirler. Vejetaryen diyetlerinde özellikle veganlarda B12 vitamini yetersizliği de anemiye 
neden olur ve sinir sisteminde geri dönüşü olmayan zararlar verir. Vejetaryen yetişkinler, 
büyüme çağındaki çocuk ve gençler kalsiyumun iyi kaynakları olan süt ve ürünlerini yetersiz 
tükettiklerinde kemik sağlıkları riske girecektir. Besin çeşitliliği sağlanamadığı ve B12 vitamini 
gereksinimini karşılayacak kadar yumurta ve süt gibi hayvansal kaynaklı besinler 
tüketilmediğinde homosistein seviyesinin yükselmesi nedeniyle kalp-damar hastalıkları için bir 
risk faktörü ortaya çıkabilir (Karabudak, 2012).  
 
Vejetaryen bir diyet sağlıklı bir beslenme şeklini takip ettiğinde sağlık için yararlıdır ve 
uygulaması da kolay olacaktır. Tahıl ürünleri, kuru baklagiller, sebzeler ve meyveler üzerinde 
yoğunlaşan vejetaryen diyeti, düşük yağ içerikli ve yüksek posalıdır. Vejetaryen bireyler 
diyetlerini özenle planladıklarında sağlıkları üzerinde olumlu etkileri görülmüştür Vejetaryen 
diyetler özellikle protein açısından dikkatli düzenlendiği takdirde besleyici değeri açısından da 
yeterli olacaktır (Karabudak, 2012). 
 
Proteinler, vücut organlarının en küçük birimi olan hücrelerin esas yapısını oluşturmaktadırlar. 
Aynı zamanda, deri, kas, kemik ve organlar gibi farklı dokularda da bulunurlar. Bebeklik, 
çocukluk, ergenlik ve gebelik dönemleri boyunca yeni dokuların yapımı için vücudun sürekli 
proteine ihtiyacı vardır. Kas, kemik dokularının korunması, güçlenmesi, yenilenmesi, 
yıpranmış vücut hücrelerinin onarılması en önemli görevleridir. Ayrıca, bağışıklık sistemini 
güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlarlar. Proteinler, vücutta depolanarak saklanamazlar. 
Bu sebeple düzenli olarak gün içerisinde tüketilmelidirler. Vejetaryenlerin de sağlıklı 
yetişkinlerde olduğu gibi günlük protein gereksinmesi, beden ağırlığının kilogramı başına 1 
gramdır (Karabudak, 2012). 
 
Protein yetersizliği, vücudun protein dengesini negatif etkileyen bir durumdur. Bu durumda 
vücut kendi dokularını kullanarak işlevlerini sürdürmeye çalışır. Bunun sonucunda özellikle 
bebekler, çocuklar ve ergenlerde büyüme durur, gecikir, vücut ağırlığı azalmaya başlar. Vücut 
direnci azaldığından hastalıklara yakalanma olasılığı veya sıklığı artar, hastalıkların süresi uzar 
ve ağır seyreder. Günlük diyetin, gereksinme duyulan miktarda protein içermesi yeterli değildir. 
Vücudun birçok proteini sentezleyebilmesi için yenilen besinlerin yeterli çeşitte ve miktarda 
elzem aminoasitleri de içermesi gerekir. Hayvansal kaynaklı besinlerde elzem amino asitler, 
gereksinmeye uygun miktarlarda bulunurken; bitkisel kaynaklardan bazıları sınırlı bulundurur. 
Bu nedenle vejetaryenlerin özellikle veganların, bir öğününde elzem aminoasit kaynakları 
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olarak farklı bitkisel kaynaklı proteinlere ihtiyaçları olur. Vejetaryenler, bazı bitkisel besinleri 
karıştırarak yerlerse bu eksikliği gidermiş olurlar ve diyetlerinin protein dengesini sağlamış 
olurlar. Bununla birlikte bu besinler, içerdikleri proteinin miktarı ve kalitesi açısından 
farklılıklar gösterirler. Hayvansal kaynaklı besinler, proteinin yoğun kaynaklarındandır. 
Bitkisel kaynaklı besinler arasında kurubaklagiller, soya, yağlı tohumlar ve çekirdekler yüksek 
miktarda protein içerirler (Karabudak, 2012). Bu kapsamda vegan beslenme açısından da 
bitkisel proteinler değer kazanmaktadır. 
 
2. Bitkisel Protein Kaynakları 
 
Bitkisel proteinler genel olarak depo proteinleri olarak adlandırılmaktadır. Depo proteinleri 
bitki fizyolojisi ve metabolizmasına etki etmekte ve ayrıca bitkisel protein kaynakların besleyici 
değerlerini ve fonksiyonel özelliklerini de belirlemektedir (Saldamlı ve Temiz, 2017). Bununla 
birlikte bitkisel proteinler gıda uygulamalarında kullanılmak üzere protein izolatı (protein 
içeriği %90 ve üzeri) veya konsantresi (protein içeriği %48─70) olarak üretilmektedir (Sari ve 
ark., 2015; Moure ve ark., 2006). Bu bitkisel protein kaynaklarından ticari olarak üretilenler 
genellikle yağlı tohumlar, tahıllar ve bakliyatlardır (Asgar ve ark., 2010). Bunlar dışında yeşil 
yapraklı sebzelerin de yüksek oranda protein içermesi ve besleyici değerlerinin yüksek olması 
önemli bir bitkisel protein kaynağı olmasını sağlamıştır. Bitkisel protein kaynakları içerisinde 
yağlı tohumlar (soya fasulyesi, kolza/kanola tohumu), tahıllar (pirinç kepeği, buğday, yulaf), 
bakliyatlar (bezelye, nohut, mercimek, acı bakla), yeşil bitkiler ve yapraklar yer almaktadır 
(Çetiner ve Bilek, 2018). 
 
Bakliyatlarda ticari olarak en çok kullanılan bitkisel protein bezelye proteinidir. Yetiştirilebilir 
alanın geniş olması ve kabuğunun kolayca ayrılabilmesi bu durumun nedenlerindendir (Day, 
2013). Ilıman iklimde yetiştirilebilmesi nedeniyle bezelye proteinleri soya proteinlerine 
alternatif olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır (Çetiner ve Bilek, 2018). 
 
Bezelye (Pisum sativum L.), yeni gıda ürünlerinin formülasyonu dahil, gıda endüstrisinde 
büyük potansiyele sahip yüksek protein içeriğine sahiptir. Bezelye proteinleri kolayca 
erişilebilirdir ve hayvansal proteinlere karşı sürdürülebilir bir alternatif oluştururlar. Çünkü 
yüksek bir besin değerine sahiptir ve alerjik değildirler (Sabate ve Soret, 2014). Ek olarak 
bezelye proteinleri GDO ve alerjenik olarak listelenmez (Lam ve ark, 2018).  
 
Taze bezelyede protein ile nişasta oranı yüksek seviyededir. Taze bezelye tanesindeki 
dağılımda % 20-30 seviyelerinde kuru madde, % 70-80 seviyelerinde su içermektedir. Kuru 
madde içerisindeki protein oranı %6-8’i, yağ oranı %0.3-0.5, karbonhidrat oranı %12-15, 
selüloz oranı %1-3, mineral madde oranı % 0.5-2 seviyelerindedir. Kuru tanelerin dağılımında; 
su oranı % 6- 16, protein oranı %18-20, yağ oranı %1-6, karbonhidrat oranı % 20-60, selüloz 
oranı % 2- 10 ve mineral madde oranı %2-10 seviyelerindedir (Gidergelmez, 2018). Bezelyede 
bulunan toplam proteinlerin %65─80’ ini oluşturan legumin (11S globülin) ve visilin (7S 
globülin) bezelyede bulunan iki ana depo proteinleridir ve yüksek emülsifiye edici özellik 
göstermektedirler (Liang ve Tang, 2013). 
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3. Bezelye Proteininin Beslenme Açısından Önemi 
 
Bezelye hem insanlar hem de hayvanlar için değerli bir protein kaynağıdır. Bitkisel proteinlerin 
kalitesi esansiyel amino asit içeriğine ve sindirilebilirliğine göre değişmektedir. Bezelye 
proteininde bulunan aminoasitler yumurta proteini referans alındığında kükürtlü esansiyel 
aminoasitler hariç yetişkin bir insanın aminoasit ihtiyacını karşılayacak düzeydedir (Tablo 1). 
Bezelye proteinleri, tahıllarda çok düşük düzeyde bulunan lisin amino asidi bakımından zengin 
olup bu esansiyel amino asit yönünden hemen hemen yumurta/sığır eti proteinine eşdeğerdir. 
Buna karşılık bezelye proteinleri metionin amino asidi bakımından tahıllara oranla fakirdir. 
Vejetaryen diyetinde bezelye proteinlerinin, eksiklik gösterdikleri temel amino asitleri 
tamamlayabilmek için bu amino asitlerce zengin olan gıdalarla kombine edilerek tüketilmesi 
tavsiye edilmektedir. Örneğin bezelyenin tahıllarla kombine edilmesi her ikisinin protein 
kalitesini de artırmaktadır. (Savage, 1989; Mouhamad ve ark., 2016). 
 
Bunun yanı sıra protein sindirilebilirliğinin düşük olması bezelye kullanımını sınırlayan 
faktörlerden biridir. Çiğ baklagillerin pek çok antifizyolojik faktörleri vardır ve bunlar belli 
protein parçalayan enzimlerin fonksiyonlarına engel olurlar, böylece protein sindirimi 
tamamlanamaz. Bitki orijinli proteaz inhibitörleri üzerinde en çok çalışılanı soya fasulyesindeki 
trypsin inhibitörleridir. Bu proteaz inhibitörleri: 
 • Endojen proteazları inhibe ederek depolama esnasında proteolitik olayların durmasına neden 
olmaktadır  
• Mikrobiyal proteazların etkisini durdurarak tohumu mikroorganizmaların proteolizinden 
korumaktadır. 
 • Tohumları bazı hayvan türlerinde sindirimden koruyarak başka bölgelere taşınmalarına 
yardımcı olmaktadır (Pekşen ve Artık, 2005).  
 
Proteaz inhibitörleri ince bağırsak sindirimine dayanıklı olup proteazları bağlayarak dışkı ile 
atılımlarını arttırırlar. Baklagil tanelerinde kükürt kapsayan amino asitlerin yararlanılabilirliği 
bu nedenle düşük olup baklagil tanelerine dayalı beslemede kükürt eksikliği oluşabilmektedir 
(Pekşen ve Artık, 2005). Bu maddeler pişirme ve kavurma sırasında ısı ile parçalanırlar (Ma ve 
ark, 2017). Pişirilen bezelye proteinlerinin sindirilebilirliği çiğ olanlara göre %4 ile 10,1 
düzeyinde artış gösterdiği bildirilmektedir. Bazı bitkisel ve hayvansal protein kaliteleri ve 
sindirilebilirlikleri Tablo 2 de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Bezelye ve Yumurtanın Amino Asit Kompozisyonu (g/100 g N) (Savage, 1989) 

Aminoasit  Bezelye Yumurta 
Esansiyel Amino asitler  

Treonin 3.4-6.8 3.7-5.1 
Valin 4.1-7.0 6.8-7.4 

Metionin 0.6-2.8 4.0-4.1 
Sistein 0.2-3.5 1.1-2.5 
İzölösin  3.2-6.2 5.6-8.0 
Lösin 6.6-10.9 8.8-9.2 

Tirozin 2.6-5.5 3.7-4.6 
Fenilalanin 4.2-6.9 6.0-6.4 

Lisin 6.2-12.3 7.0-7.3 
Histidin 2.2-4.6 2.1-2.7 
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Arjinin  6.2-14.9 5.3-5.8 
Triptofan 0.7-1.9 1.5 

Esansiyel Olmayan Amino asitler 
Prolin 3.5-6 3.4-6.7 

Aspartik asit 10.6-18.9 8.3-10.5 
Serin 4.5-7.8 5.9-7.1 

Glutamik asit 15.0-27.9 15-15.4 
Glisin 3.6-7.3 3.0-3.9 
Alanin 3.9-7.4 6.4-7.0 

 
Tablo 2. Bazı bitkisel ve hayvansal proteinlerin kaliteleri (Holfman ve Falvo, 2004). 
 

 Sindirilebilirlik 
(%) 

Biyolojik 
Değer 

Net Protein 
Kullanımı 

Protein Verim 
Oranı 

Çiğ Bezelye 78.7-84.8 56.8-71.5 44.7-60.7 0.4-2.7 
Pişmiş Bezelye 61.0-91.0 48.0-64.5 42.5-55.0 0.6-2.2 

Et Proteini 92 80 73 2.9 
Yumurta 100 100 94 3.9 

Süt Proteini 100 91 82 2.5 
Soya Proteini 100 74 61 2.2 

Buğday 
Gluteni 

25 64 67 0.8 

 
4. Bezelye Proteininin Gıdalarda Kullanımı 
 
Bezelye proteinleri, gösterdiği yüksek fonksiyonel özelliklerinden dolayı tahıl ürünleri, unlu 
mamuller, bebek mamaları, makarna, et ve deniz ürünleri olmak üzere birçok alanda 
kullanılmaktadır (Sandberg, 2011). Bezelye proteininden elde edilen ürün çalışmaları aşağıda 
özetlenmiştir: 
 
Morales-Polanco ve ark. (2017) yaptığı bir çalışmada yulaf ve bezelye protein izolatı içeren 
krakerler üretilmiş ve üretilen krakerlerin ticari olarak üretilen krakerlere kıyasla, daha yüksek 
oranda besleyici içeriğe sahip olduğu bildirilmiştir. Ayrıca yapılan analizler sonucunda üretilen 
krakerlerin dokusal özelliklerin, ticari olarak üretilen krakerlerden daha iyi olduğu 
belirtilmiştir.  
 
Igor Bodnar ve ark. (2019); et benzeri ürün bileşeni hazırlanmasında bezelye ve soya 
proteinlerinin, glüten ile oluşturduğu yapıyı karşılaştırmıştır. Çalışmada bezelye proteini-gluten 
karışımı, soya proteini-gluten karışımı araştırılması yapılmıştır. Ek olarak soya protein isolatı 
(SPI) jellerinin, bezelye protein ısolatı jellerine (PPI) göre daha güçlü yapıda olduğu 
belirlenmiştir (Hsu ve ark; 1982, O’Kane ve ark, 2005). Sonuç olarak buğday glüteni ile 
harmanlanmış bezelye protein isolatı kesildiğinde ve ısıtıldığında farklı morfoloji gösterdiği; 
düşük sıcaklıkta lifsiz ve zayıf; yüksek sıcaklıkta güçlü ve katmanlı bir ürün verdiği 
belirtilmiştir. Buna karşılık soya protein isolatı buğday glüteni harmanları, bezelye proteini ile 
harmanlamadan üç kat daha güçlü sonuç verdiği bildirilmiştir. Tavuk etinde karşılaştırmada da 
aynı sonuca varılmıştır. Bu çalışma ile bezelye protein isolatı ve buğday proteini karışımlarının 
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pişmiş tavuk etine benzer bir matris kuvveti olan lifli et ürünleri üretimine bir fırsat 
sunulabileceği gösterilmiştir. 
 
Burke ve ark. (2019) yaptığı çalışmada ham, çimlendirilmiş ve kızartılmış bezelye unu ilavesi 
ile elde edilen ekmeklerin hamur ve pişirme özelliklerini incelemiştir. Çalışmaya göre bezelye 
unu ilavesi protein oranını %8.4’ten %10.1-10.8’e yükseltmiştir. Ham bezelye unu karışımı 
yapılan diğer un karışımı oranlarına göre önemli ölçüde daha düşük bir bozulma değerine sahip 
olmuş ve bunun çiğ bezelye ununda bulunan amiloz içeriğinin bir sonucu olacağı 
savunulmuştur. (Singh ve ark, 2010). Sonuçlar bezelye ununun ekmek yapımında protein 
içeriğini arttırdığını savunmakta ve bezelye proteininin kullanım potansiyelini 
vurgulamaktadır. 
 
Burger ve Zhang (2019) yaptıkları çalışmada bezelye proteininin gıda uygulamaları için 
emülgatör olarak kullanımındaki son gelişmeleri araştırmışlardır. Asidik koşullarda bezelye 
proteinlerinin emülsiyonları jel benzeri bir ağ ile stabilize ettiği ve önemli ölçüde kararlı olduğu 
gösterilmiştir. Bezelye proteinlerinin emülsiyonlaştırma özellikleri, aynı emülsiyon sistemleri 
ve aynı ölçüm yöntemlerini kullanan diğer protein kaynaklarıyla karşılaştırıldığında örneğin 
bezelye proteinleri kuru baklagil tohumları ile nohut ve mercimek proteini izolatları ile benzer 
emülsifikasyon fonksiyonelliğine sahip olduğunu bulmuştur (Boye ve ark, 2010; Ladjal 
Ettoumi ve ark, 2016). Çalışmada ticari bezelye proteinleri süt ve patates proteinleri ile de 
karşılaştırılmış ve bezelyeye oranla daha küçük damlacıklar üretilebildiği bulunmuştur (Amine 
ve ark, 2014). Çalışmaya göre ise özel bir izolasyon yöntemi kullanılmadığı sürece bezelye 
proteininin süt ve yumurta gibi geleneksel emülgatörlere göre daha düşük etkiye sahip olduğu 
açıklanmıştır. 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Toplumun beslenme konusunda bilinçlenmesi ve özel sağlık sorunlarından dolayı son yıllarda 
beslenmede vejetaryen/vegan diyetlerinin popülerliliği artmıştır. Bilindiği gibi, 
vejeteryan/vegan diyetlerinde protein ihtiyacının giderilmesinde bitkisel kaynaklar 
kullanılmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda bezelye proteinleri vejetaryen diyetinde protein 
kaynağı olarak öne çıkmıştır. Vücudun birçok proteini sentezleyebilmesi için yenilen besinlerin 
yeterli çeşitte ve miktarda esansiyel aminoasitleri içermesi gerekir. Hayvansal kaynaklı 
besinlerde esansiyel amino asitler, gereksinmeye uygun miktarlarda bulunurken; bitkisel 
kaynaklardan bazıları bunları sınırlı miktarda bulundurur. Bu nedenle vejetaryenlerin özellikle 
veganların, bir öğününde esansiyel aminoasit kaynakları olarak farklı bitkisel kaynaklı 
proteinlere ihtiyaçları olur. Bezelye proteinleri, kükürtlü esansiyel amino asitleri açısından fakir 
olması ve sindirilebilirliğinin düşük olması nedeniyle hayvansal proteinlere göre düşük 
besleyici değere sahiptir. Bu sakıncanın giderilmesi için vejetaryen diyetinde bezelye 
proteinlerinin pişirilerek ve eksiklik gösterdikleri temel amino asitleri tamamlayabilmek için 
bu amino asitlerce zengin olan gıdalarla kombine edilerek tüketilmesi tavsiye edilmektedir. 
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BEZELYE UNU İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARIN FİZİKOKİMYASAL 
VE TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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ÖZET 

Fonksiyonel gıda, günlük diyet ile birlikte vücuda alınan ürünlerin fonksiyonel hale 
getirilmesiyle ortaya çıkan ve besleyici değere ek olarak; fiziksel performansta, zihinsel 
aktivitede, hastalıkların tedavi ve kontrolünde etkili olan gıdalardır. Gıdalar, günümüzde lezzet 
ve besin içeriklerinin yanı sıra, fonksiyonel yararlar sağlayıp sağlamadıklarına göre de 
değerlendirilmektedir. Sağlıklı gıda tüketimi bilincinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan tüketici 
talebinin sürekli artmasıyla birlikte fonksiyonel gıdalara olan ilgi ve bu konuda yapılan 
çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Probiyotik mikroorganizmalar sağlık üzerine birçok 
olumlu etkilere sahip olmalarından dolayı fonksiyonel gıda üretiminde kullanılmakta ve bu 
mikroorganizmaları içeren gıda formülasyonları üzerinde önemle durulmaktadır.  
 
Baklagil (Fabaceae) familyasının önemli bitkilerinden olan bezelye (Pisum sativum L.) insan 
beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Protein (%25-30), karbonhidrat (%40-45), diyet lifi 
(%10-15), yağ (%2-3), vitamin ve mineral açısından zengin bir bitki olan bezelye içeriğindeki 
yüksek oranda C vitaminin yanı sıra; A vitamini, B vitamini, demir, fosfor ve potasyum gibi 
mineralleri içermektedir. Bileşimindeki yüksek protein ve esansiyel amino asit (lisin, lösin, 
fenilalanin, valin) içeriğiyle fonksiyonel özellikler taşıyan önemli besin kaynaklarından biridir 
 
Bu çalışmada fiziksel ve tekstürel özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla probiyotik yoğurtlarda 
bezelye unundan yararlanma olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla, inek sütüne %0.5 ve %1 
oranlarında bezelye unu ilave edilerek 3 farklı yoğurt üretilmiştir. Yoğurtlar 20 gün süreyle 
depolanmış ve depolamanın 1., 10. ve 20 . günlerinde fizikokimyasal ve tekstürel özellikleri 
belirlenmiştir.  
Elde edilen veriler bezelye unu ilavesinin yoğurtların fizikokimyasal ve tekstürel özelliklerini 
geliştirdiği göstermiştir. Sonuç olarak, fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi için probiyotik yoğurt 
üretiminde bezelye unundan yararlanılması önerilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bezelye Unu, Probiyotik Yoğurt,Fiziksel Özelikler, Tekstür  

ABSTRACT 

Functional food is a food that is produced by the functionalization of products taken into the 
body with daily diet and which is effective in physical performance, mental activity, treatment 
and control of diseases in addition to nutritional value. Nowadays, foods are evaluated 
according to their taste and nutritional content as well as whether they provide functional 
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benefits. With the continuous increase in consumer demand as a result of the development of 
awareness of healthy food consumption, the interest in functional foods and studies on this 
subject have gained momentum in recent years. Since probiotic microorganisms have many 
positive effects on health, they are used in functional food production and food formulations 
containing these microorganisms are emphasized.  
 
Pea (Pisum sativum L.), an important plant of the legume (Fabaceae) family, has an important 
place in human nutrition. In addition to high levels of vitamin C in pea, which is a plant rich in 
protein (25-30%), carbohydrate (40-45%), dietary fiber (10-15%), fat (2-3%), vitamins and 
minerals; It contains minerals such as vitamin A, vitamin B, iron, phosphorus and potassium. 
With its high protein and essential amino acid content (lysine, leucine, phenylalanine, valine), 
it is one of the important nutritional sources with functional properties. 
In this study, the possibilities of using pea flour in probiotic yoghurts were investigated in order 
to improve their physical and textural properties. For this purpose, 3 different yoghurts were 
produced by adding pea flour in 0.5% and 1% ratio to cow's milk. Yoghurts were stored for 20 
days and stored at the 1st, 10th and 20th days of storage. days, physicochemical and textural 
properties were determined. 
 
The data showed that the addition of pea flour improved the physicochemical and textural 
properties of yoghurts. As a result, it may be suggested to use pea flour in the production of 
probiotic yoghurt to improve physical properties. 
 
Keywords: Pea Flour, Probiotic Yoğurt, Physical Properties, Texture 

1. GİRİŞ 

Gıdalar, günümüzde lezzet ve besin içeriklerinin yanı sıra, fonksiyonel yararlar sağlayıp 
sağlamadıklarına göre de değerlendirilmektedir. Sağlıklı gıda tüketimi bilincinin gelişmesi 
sonucu ortaya çıkan tüketici talebinin sürekli artmasıyla birlikte fonksiyonel gıdalara olan ilgi 
ve bu konuda yapılan çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Probiyotik mikroorganizmalar 
sağlık üzerine birçok olumlu etkilere sahip olmalarından dolayı fonksiyonel gıda üretiminde 
kullanılmakta ve bu mikroorganizmaları içeren gıda formülasyonları üzerinde önemle 
durulmaktadır (Güler-Akın ve ark., 2018). 

 
Probiyotiklerin sağlık üzerinde gösterdikleri başlıca yararları; gastro-intestinal enfeksiyonları 
kontrol etmesi, antimikrobiyal etki göstermesi, böbrek rahatsızlıklarını gidermesi, β-
galaktosidaz gibi önemli sindirim enzimlerinin üretimi ile birlikte laktoz kullanımının 
iyileştirilmesi, serum kolesterol düzeyini azaltması, antimutajenik ve antikanserojenik aktivite 
göstermesi, immunomodülatör özellikleri, anti-alerji fonksiyonları, besin ögelerinin biyolojik 
değerini arttırma, vitamin üretimi, mineral ve iz elementlerin yararlanımını arttırması şeklinde 
sıralanabilir (Kalantzopoulos, 1997; Shah ve Lankaputhra, 1997, Scheınbach, 1998, Hagen ve 
Narvhus, 1999, Klaenhammer ve Kulen, 1999, Shortt, 1999, Shah, 2001, Holzapfel ve 
Schıllınger, 2002, Tuohy ve Ark., 2003). 
 
Probiyotik mikroorganizmaların kullanımı özellikle çeşitli fermente gıdalarda yaygındır ve bu 
gıdaların başında yoğurt gelmektedir. Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne göre 
yoğurt; “fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus’ un simbiyotik kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürünü” 
olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2009). 
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Gıda sanayiinde son yıllarda gıdalara çeşitli fonksiyonel özellikler kazandırmak amacıyla 
bitkisel proteinlerin hayvansal proteinler ile yer değiştirmesi konusunda araştırmalar 
yapılmaktadır. Farklı kaynaklardan, farklı yöntemlerle elde edilen bitkisel proteinlerin; 
çözünürlük, emülsifikasyon, köpük bağlama, jelleşme gibi fonskiyonel özellikler açısından 
birçok ticari izolatla eşdeğer durumda olduğu bildirilmiştir (Yavuz ve Özçelik, 2016). 
 
Baklagil (Fabaceae) familyasının önemli bitkilerinden olan bezelye (Pisum sativum L.) insan 
beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Protein (%25-30), karbonhidrat (%40-45), diyet lifi 
(%10-15), yağ (%2-3), vitamin ve mineral açısından zengin bir bitki olan bezelye içeriğindeki 
yüksek oranda C vitaminin yanı sıra; A vitamini, B vitamini, demir, fosfor ve potasyum gibi 
mineralleri içermektedir. Bileşimindeki yüksek protein ve esansiyel amino asit (lisin, lösin, 
fenilalanin, valin) içeriğiyle fonksiyonel özellikler taşıyan önemli besin kaynaklarından biridir 
(Çelegen, 2019). 
 
Bu çalışmada fiziksel ve tekstürel özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla probiyotik yoğurtlarda 
bezelye unundan yararlanma olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla, inek sütüne %0.5 ve %1 
oranlarında bezelye unu ilave edilerek 3 farklı yoğurt üretilmiştir. Yoğurtlar 20 gün süreyle 
depolanmış ve depolamanın 1., 10. ve 20 . günlerinde fizikokimyasal ve tekstürel özellikleri 
belirlenmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. MATERYAL 

Çalışmada, materyal olarak Şanlıurfa’da il merkezinden sağlanan çiğ inek sütleri, yoğurda 
işlenecek sütlerin kuru madde artırımı için ticari süt tozu (Pınar Süt A.Ş., İzmir), starter kültür 
olarak Chr.Hansen (Peyma- Hansen, Türkiye) firmasının ürettiği YC-350 (Streptococcus 
thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus) ve Lactobacillus casei liyofilize 
kültürü ve bezelye unu (Tito Kimya, İstanbul) kullanılmıştır. 

2.2. YÖNTEM 

2.2.1. YOĞURT ÜRETİMİ 

Yoğurt üretiminde Tamime ve Robinson (1999) tarafından önerilen metot uygulanmıştır (Şekil 
3.1). Yoğurt üretimi 2 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Her üretimde sütler bez filtreden 
süzülmüş ve üç gruba ayrılmıştır. Sütlere 25°C'de %3 oranında süt tozu ve farklı oranlarda 
bezelye unu (A: %0 Bezelye unu (kontrol), B: %0.5 bezelye unu, C: %1 bezelye unu) ilave 
edilerek homojen hale gelinceye kadar blender ile karıştırılmıştır. Karışım 90 °C'de 5 dakika 
süre ile pastörize edilmiştir. 45°C 'ye kadar soğutulan süte %2 oranında yoğurt starter kültürü 
ve %5 oranında L. casei ilavesi yapılmış ve pH 4.7 'ye gelinceye kadar 40±1°C'de inkübasyona 
bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda +4 °C' ye soğutulan örnekler 20 gün boyunca depolanmıştır. 
Depolamanın 1., 10. ve 20. günlerinde fizikokimyayal ve tekstürel analizler yapılmıştır. 

2.2.2. ANALİTİK YÖNTEMLER 

Yoğurtlarda pH, titrasyon asitliği, kurumadde (Anonim, 1999), yağ (Anonim, 2002), toplam 
azot ve protein (IDF, 1993), serum ayrılması (Kessler ve Kammerlahner, 1982), viskozite (Özer 
ve ark., 1997) tayinleri yapılmıştır. Yoğurtların sertlik, kıvam, iç yapışkanlık ve viskozite 
indeksi değerleri TA.XT2 Tekstür Profil analizörü (Texture Technologies Corp., Scardale, 
NY/Stable Microsystems, Godalming, UK) ile ölçülmüştür (Kahyaoğlu ve Kaya, 2003). 
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Tekstürel özellikler 5 kg yük hücresi ile donatılmış arka ekstrüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. 
Yoğurdun tekstür profilini ölçmek için 40 mm çapında bir silindir prob kullanılmıştır. Probun 
hızı, numunelerin önceden test edilmesi ve gevşetilmesi sırasında 0.1 mm/s'de sabitlenmiştir. 
Numune yüzeyinden penetrasyon mesafesi 20 mm olarak ayarlanmıştır.  

 

İstatistiksel Analizler “tesadüf parsellerinde faktöriyel” deneme desenine (3x3x2= Bezelye unu 
oranı x depolama süresi x tekerrür) göre yapılmış ve SPSS 16.0 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Fizikokimyasal ve tekstürel özellikler açısından, örnekler arasında farklılık olup 
olmadığını saptamak için varyans analizi yapılmış ve varyans analizinde önemli olanlar Duncan 
testine tabi tutulmuştur (Düzgüneş ve Ark., 1987). 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yoğurt üretiminde kullanılan çiğ sütlerin bileşimi pH 6.61±0.05, titrasyon asitliği %0.21±0.02, 
kurumadde %12.06±0.20, laktoz %4.70±0.16, yağ %3.3±0.10, protein %3.13±0.03 ve mineral 
madde %0.77±0.02 olarak belirlenmiştir. 
Bezelye ununun bileşimi üretici firma tarafından %21 protein, %1.6 yağ, %55.3 karbonhidrat 
ve %7.9 lif olarak bildirilmiştir. 
 
Yoğurtların bileşimi Tablo 1'de verilmiştir. Görüldüğü gibi, bezelye unu oranı arttıkça titrasyon 
asitliği, kurumadde, protein ve kül değerleri artmış, pH değerleri ise azalmıştır. 
 
Tablo 1. Yoğurtların Bileşimi 
 

Örnek* pH Titrasyon 
Asitliği** 
(%L.A) 

Kurumadde 
(%) 

Yağ (%) Protein  
(%) 

Kül  
(%) 

A 4.85±0.02 0.82±0.00 14.93±0.04 3.30±0.10 3.93±0.11 0.90±0.02 
B 4.85±0.02 0.85±0.07 15.40±0.04 3.25±0.05 4.19±0.09 0.95±0.01 
C 4.74±0.02 0.92±0.04 16.14±0.36 3.25±0.05 4.21±0.05 0.97±0.01 

*A: Kontrol, B: %0.5 Bezelye unu, C: %1 Bezelye unu  ilave edilmiş yoğurt 
**% L.A: Laktik asit cinsinden titrasyon asitliği 
 
Yoğurtların fizikokimyasal özelliklerinde depolama süresince görülen değişiklikler Tablo 2’de 
verilmiştir. Bezelye unu oranının ve depolama süresinin yoğurtların pH, titrasyon asitliği, 
serum ayrılması ve viskozite değerlerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 
(p<0.01).  
 
Tablo 2. Yoğurtların Fizikokimyasal Özelliklerinde Depolama Süresince Görülen 
Değişmeler** 
 

Örnek Depolama 
Süresi 
(Gün) 

pH Titrasyon 
Asitliği 
(%L.A.) 

Serum 
Ayrılması 

(%) 

Viskozite  
(cP) 

 
A 

1. 4.85±0.02
a1

 0.82±0.00
e3

 10.96±0.36
c3

 7320.00±64.00
g3

 
10. 4.70±0.02

c2
 1.03±0.02

c2
 12.73±0.30

b2
 8432.00±232.00

f2
 

20. 4.58±0.06
d3

 1.18±0.03
a1

 15.96±0.40
a1

 12124.00±204.00
d1

 
B 1. 4.85±0.02

a1
 0.85±0.07

e3
 4.73±0.14

g3
 9890.00±54.00

e3
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10. 4.72±0.02
b2

 1.10±0.03
b2

 5.40±0.14
f2

 12767.00±257.00
c2

 
20. 4.59±0.07

d3
 1.18±0.01

a1
 7.20±0.04

d1
 16285.00±401.00

a1
 

C 
1. 4.74±0.02

b1
 0.92±0.04

d3
 4.01±0.05

h3
 12656.00±272.00

c3
 

10. 4.67±0.01
c2

 1.06±0.01
b2

 4.96±0.06
g2

 14543.00±343.00
b2

 
20. 4.58±0.00

d3
 1.19±0.02

a1
 6.49±0.14

e1
 16165.00±345.00

a1
 

*A: Kontrol, B: %0.5 Bezelye unu, C: %1 Bezelye unu ilave edilmiş yoğurt 
**Aynı sütunda farklı küçük harflerle gösterilen değerler bezelye unu ilavesine göre, farklı 
rakamlarla gösterilen değerler ise depolama süresine göre istatistiksel olarak birbirinden 
farklıdır (α=0.05). 
 
En düşük pH değeri C yoğurdunda, en yüksek pH değeri A yoğurdunda tespit edilmiştir 
Örneklerin titrasyon asitliklerinde ise en düşük titrasyon asitliği A örneğinde, en yüksek değer 
C örneğinde belirlenmiştir. Bezelye unu oranı ile yoğurtların asitliği arasında pozitif bir 
korelasyon olduğu görülmüştür. Bu sonuç ilave edilen bezelye ununun yoğurt bakterilerinin 
gelişimini teşvik etmesine ve daha fazla asit üretmelerine bağlanabilir. Depolama süresince 
yoğurtların pH değerlerinde beklendiği gibi sürekli bir azalma, titrasyon asitliği değerlerinde 
de sürekli bir artış gözlenmiştir. Depolama süresince pH ve titrasyon asitliği değerlerinde 
görülen değişim, yoğurtta bulunan starter kültürlerin laktozu fermente ederek laktik asit 
oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Depolama sırasında starter kültürler ve özellikle de 
bunların üretmiş olduğu enzimlerin aktivitelerine bağlı olarak fermente ürünlerde asitliğin 
arttığı birçok araştırmacı tarafından da belirlenmiştir (Şahan ve ark., 2008; Yedikardaş 2010; 
Akın ve Akın, 2016; Özcan ve Yıldız, 2016; Güler-Akın ve ark., 2018). 
 
Yoğurtlara ilave edilen bezelye unu oranı arttıkça viskozite değerlerinin arttığı görülmüştür 
(p<0.01). Kullanılan bezelye unu yaklaşık %21 oranında protein ve %7.9 oranında lif 
içermektedir. Bilindiği gibi proteinler gıdaların viskozitesini artıran bileşenlerdir. Bezelye 
proteinlerinin jelleşme özelliğinde olduğu, bununla birlikte bu özelliğin ticari bitkisel protein 
izolatlarına göre daha düşük düzeyde olduğu bildirilmektedir (Yavuz ve Özçelik, 2016). Diğer 
yandan lifler de suyu bağlama yeteneğine sahip olan bileşenlerdir. Sonuç olarak yoğurda ilave 
edilen bezelye unu yapıdaki suyu bağlayarak jel ve sıkı yapı oluşturmuştur. Depolama süresince 
yoğurtların viskozite değerleri sürekli olarak artmıştır. Bilindiği gibi soğukta depolama 
sırasında pH’daki düşüşe bağlı olarak asit kazein jellerinde protein-protein interaksiyonu 
devam etmekte ve proteinler arasındaki bağlar yeniden düzenlenmektedir (Özer ve ark. 1997; 
Akın ve Akın, 2016). Buna bağlı olarak fermantasyon sırasında ve sonrasında jel sıkılığı 
artmaktadır. Diğer yandan genel olarak sütün kurumadde içeriği arttıkça viskozitesinin de 
arttığı bilinmektedir (Akın ve ark., 2009). 
 
Serum ayrılması değeri tüketici beğenisi açısından yoğurtlarda en önemli faktörlerden birisidir. 
Yoğurtlara ilave edilen bezelye unu oranı ile yoğurtların serum ayrılması değerinde negatif bir 
korelasyon olduğu belirlenmiş, bezelye unu oranı arttıkça serum ayrılması değerinde önemli 
düzeyde azalmalar olduğu saptanmıştır. En yüksek değer A yoğurdunda, en düşük değer ise C 
yoğurdunda tespit edilmiştir. Kullanılan bezelye unu yaklaşık %7.9 civarında çözünür ve 
çözünmez lif içermektedir. Jel oluşturma kabiliyeti ile bilinen çözünür liflerdeki pektinin 
(Soukoulis ve ark., 2009) ve çözünmez liflerdeki selüloz, hemiselüloz, lignin ve suda 
çözünmeyen pentozanların ağırlıklarının 20 katı kadar suyu absorblaması (Akın ve Akın, 2016) 
nedeni ile suyu bağladığı ve serum ayrılmasını azalttığı düşünülmektedir. Depolama süresince 
yoğurtların serum ayrılması değerinde bir artış olduğu belirlenmiştir. Yoğurtlarda yüksek 
asitlik, serum ayrılmasını arttıran önemli bir etmendir. Laktik asit fermantasyonu sırasında 
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asitlik sürekli olarak artmakta ve kazein kümeleşmektedir. Bu sırada oluşan büyük partiküller 
su tutma kapasitesinin azalmasına ve belirgin bir serum ayrılmasına neden olmaktadır (Zhang 
ve ark., 2012). 
 
Tekstür profil analizi yoğurtlardaki sertliğin (firmness), kıvamın (consistency), yapışkanlığın 
(cohesiveness) ve viskozite indeksinin değerlendirilmesinde kullanılan bir tekniktir. Sertlik, 
belirli bir deformasyona ulaşmak için gerekli olan kuvvettir ve yoğurt kalitesini belirlemek için 
önemlidir, daha yüksek değer, daha sert olan numune anlamına gelir. Kıvam, yoğurdun 
viskozite kılavuzu olarak işlev görür, daha yüksek değerler daha viskoz bir numuneyi gösterir. 
Yapışkanlık, yoğurt yapısındaki iç bağların gücü ile ilişkili olduğundan, daha düşük 
yapışkanlık, daha yumuşak yoğurt yapısını gösterir. Yüksek viskozite indeksi değerleri, 
numunenin kayma gerilmesi ile uğradığı kademeli deformasyona karşı daha çok direnç 
göstermesi ile ilişkilidir ve daha sıkı/sert olduğunu gösterir (Yılmaz-Ersan ve Ark., 2017).  
 
Yoğurtların tekstürel özelliklerinde görülen değişmeler Şekil 1’de verilmiştir. Bezelye unu 
oranının ve depolama süresinin yoğurtların tekstürel özelliklerine etkisi istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Bezelye unu oranı arttıkça yoğurtların sertlik, kıvam, iç 
yapışkanlık ve viskozite indeksi değerlerinin arttığı belirlenmiştir. Bu sonucun bezelye unu 
ilavesi ile birlikte yoğurtlardaki kurumadde ve protein artışından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Özcan ve Yıldız (2016), bezelye püreli yoğurtların sertlik, kıvam ve iç 
yapışkanlık değerlerinin kontrol yoğurdundan biraz düşük, viskozite indeksi değerlerinin ise 
daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Yoğurtların sertlik, kıvam, iç yapışkanlık ve viskozite 
indeksi değerleri depolama boyunca artmıştır. Sodini ve ark. (2004) asitlik ve kazein 
hidratasyonunda meydana gelen artışa bağlı olarak uzun depolama süresinde yoğurt 
örneklerinin bazı tekstürel özelliklerinin (sertlik, serum ayrılması) değiştiğini bildirmişlerdir. 
Özcan ve Yıldız (2016) da, bezelye püreli yoğurtların sertlik ve iç yapışkanlık değerlerinin 
depolama süresince arttığını belirlemiştir. 
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(d) 

Şekil 1. Yoğurtların Tekstürel Özelliklerinde Depolama Süresince Görülen Değişiklikler (a) 
Sertlik (firmness), (b) Kıvam (consistency), (c) İç yapışkanlık (cohesiveness), (d) 

Viskozite indeksi (İndex of viscosity) 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen veriler, bezelye unu ilavesinin yoğurtların fizikokimyasal ve tekstürel özelliklerini 
geliştirdiğini göstermiş ve probiyotik yoğurt üretiminde bezelye ununun başarı ile 
kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Sonuç olarak, fiziksel özelliklerin iyileştirilmesi için 
probiyotik yoğurt üretiminde bezelye unundan yararlanılması önerilebilir. 
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This paper is a condensed version of the author's doctorate thesis with the same name 
submitted to the Ankara University Institute of Health Sciences in 2005. 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the bone disorders related to chronic renal failure in cats 
with bone metabolism markers and to correlate blood values and biochemical markers of bone 
metabolism with the diagnosis of chronic renal failure. Blood and serum samples taken from 
cats suspected of chronic renal failure clinically consisted of the patient group and blood and 
serum samples taken from healthy cats constituted the control group. Serum calcium, sodium, 
inorganic phosphorus, potassium, urea, creatinine, total alkaline phosphatase, bone alkaline 
phosphatase, and osteocalcin, blood Hb, HCT and RBC minimum and maximum levels of the 
patient group were 60-1640 mg/L, 2300-4000 mg/L, 34-287 mg/L, 45-320 mg/L, 731-6420 
mg/L, 20-140 mg/L, 9-81 U/L, 1.4-11.4 µg/L, ˂1 ng/L, 50-184 mg/L, 9.5-51%, 2.2-10.6 
(˟106/mm3). Hematological findings (Hb, HCT and RBC), serum urea, creatinine, and 
electrolyte levels of the patients were evaluated as adequate findings for the diagnosis of chronic 
renal failure. Serum urea, creatinine, phosphorus concentrations were significantly increased in 
the cats forming the patient group compared to the healthy control group, while significant 
decreases were found in the sodium, potassium, total alkaline phosphatase, bone alkaline 
phosphatase and Ca/P ratios. When serum urea, creatinine, phosphorus, sodium, potassium, 
total alkaline phosphatase and biochemical markers of bone metabolism and indicators of 
secondary hyperparathyroidism as a complication of chronic renal failure, bone alkaline 
phosphatase activities in cats with chronic renal failure give important information about the 
course of the disease. 
 
Keywords: Anemia, Biochemical Signs, Bone Metabolism, Cat, Chronic Renal Failure  

1. INTRODUCTION 

In recent years, increasing interest in pet animals, including cats, has also increased interest in 
animal-related diseases. Chronic renal failure is a major problem among domestic animals, 
especially in cats. It may also occur as a result of kidney diseases such as kidney poisons, blood 
mineral disorders, glomerulonephritis, amyloidosis, and untreated acute renal failure. Chronic 
renal failure causes a deterioration of metabolic balance in the organism because the kidney is 
a vital organ. Kidneys are located in the upper part of the abdominal cavity where the right-left 
side of the spine (Dursun, 1999). The functional units of the kidneys are nephrons. It consists 
of the glomerulus, proximal tubule, Henle fold, distal tubule and collecting channels. 
The formation of urine in each nephron is shaped by three basic mechanisms. These are; 
glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular release. These mechanisms are regulated 
by hormones originating from the kidney or extra-renal organs (Finco, 1995; Guyton, 1986). 
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Nearly all of the blood transported to the kidney by the renal arteries enters the glomerular 
capillaries. The walls of glomerular capillaries are permeable to water and other low molecular 
weight materials. 1/3 to 1/4 of the plasma passes from the lumens of the glomerular capillaries 
to the Bowman capsule. The hydrostatic pressure required for filtration is achieved by cardiac 
contractions. During filtration, blood cells and most plasma proteins remain in the lumens of 
the glomerular capillaries and leave the glomerulus through the efferent arterioles (Finco, 
1995). 
 
With tubular reabsorption, 99% of the water in the glomerular filtrate is absorbed through the 
tubules. Thus, the concentration of non-resorbable substances from the glomerular filtrate along 
the tubule is increased (Guyton, 1986). Important substances which are actively reabsorbed 
from the glomerular filtrate via tubules; glucose, sodium, potassium, phosphorus, bicarbonate, 
amino acids, uric acid, ascorbic acid, acetoacetic acid and beta-hydroxy butyric acid (Noyan, 
1998). The tubular function is affected by many factors such as glomerular function, blood 
composition and hormones released from other organs. The substances required in the filtrate 
passing from the glomeruli to the tubular lumen are absorbed by tubular reabsorption and are 
added to the systemic circulation via tubular lumen, tubular cells, renal interstitium, peritubular 
capillaries, and renal veins respectively. Some substances that cannot be filtered by the 
glomeruli are released into the tubular lumen by tubular release. Depending on the permeability 
of the peritubular capillary walls and protein binding, these substances can spread to the renal 
interstitium (Finco, 1995). 
 
Collecting urine, transporting it from the kidney to the urinary bladder and expelling it by 
migration is completed (Finco, 1995). The kidney provides fluid protection and excretion of 
harmful substances for the body, while at the same time balances Ca metabolism, bone marrow 
activity and electrolyte concentration, including bone tissue and vitamin D (Newman, 2002). A 
sufficient amount of functional kidney tissue is also needed for normal renal function. 
Insufficient functional kidney tissue leads to primary renal azotemia. The symptoms of renal 
failure do not occur unless the function of both kidneys is impaired by 2/3 or 3/4 (Kurtdede and 
Börkü, 1998). 
 
In some diseases, the kidney is affected in general, while in others, one or all of the selective 
glomerular or tubular functions may be impaired. Most kidney diseases cause disruption of the 
entire nephrons. This is also true for acute kidney disorders. Kidney diseases can be categorised 
into five different physiological groups in general (Karagül et al., 2000): 
1. Acute renal failure 
2. Chronic renal failure 
3. Hypertensive kidney disease 
4. Nephrotic syndrome 
5. Specific tubular abnormalities 
 
Chronic kidney failure, chronic, systemic or kidney disease due to all kinds of slowing of renal 
function, continuous and irreversible decrease occurs (İmren, 1998). While cats of all races and 
genders are affected by this disease, some races such as Abyssinian and Persian are more 
susceptible to disease (Anonymous, 2002a). Chronic renal failure; nitrogenemia, polydipsia, 
polyuria, hypokalemia, decreased urinary density and is characterized by dehydration (Deguchi 
and Akuzawa, 1997). The amount of urine in Chronic Renal Failure has increased due to the 
inability of the kidneys to retain water and concentrate urine due to chronic failure. Cats, when 
they can not drink enough water due to the accumulation of some toxins in the blood weight 
loss, apathy, loss of appetite, such as symptoms occur (Anonymous, 2002b). The kidneys are 
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responsible for erythropoietin synthesis, a hormone that stimulates erythrocyte production from 
bone marrow. non-regenerative normocytic normochromic anemia is more common in chronic 
renal failure. Anemia in chronic renal failure is caused by a decrease in the level of 
erythropoietin or erythropoietin-compatible factor required for normal erythropoiesis, and 
shorter survival time of erythrocytes. However, this may not be the only cause of anemia 
because uremic serum contains certain factors that are directly toxic to bone marrow cell 
cultures or inhibitory to erythropoietin (Anonymous, 2002c; Karagül et al., 2000). 
 
Albright first reported the relationship between renal failure and hyperparathyroidism in 1934. 
Almost all patients with renal failure have developed hyperplasia of the parathyroid. Since 
1973, Bricker has put forward the “trade-off” hypothesis. Accordingly, in renal failure, as a 
result of the continuation of phosphorus reabsorption, parathormone is given to the circulation 
in high amounts in order to keep the level of Ca and P in balance. Secondary 
hyperparathyroidism, a complication of chronic renal failure, is a metabolic disease 
characterized by increased parathormone secretion (non-self-induced gland). This is common 
in other animals but is more common in cats and dogs. The hormone released from the 
hyperplastic parathyroid gland is responsible for the fluctuation of blood Ca levels. The primary 
etiological mechanism of this form of hyperparathyroidism is severe functional loss resulting 
from prolonged, progressive kidney disease (Robertson, 2002). 
 
1.25 dihydroxycholecalciferol is known to play a role in the formation of secondary 
hyperparathyroidism. In animals with advanced chronic renal failure, the concentration of 1.25 
dihydroxycholecalciferol in the circulation decreases due to reduced synthesis of the kidneys. 
Initially increased phosphorus in the blood suppresses the activity of 1-α hydroxylase involved 
in the synthesis of vitamin D3 in the kidneys. Because vitamin D is the primary regulator of Ca 
absorption from the intestines, Ca levels may decrease in deficiency. In addition, low vitamin 
D3 affects bone mineralization and changes the Caata response of the parathyroid gland. As 
renal function decreases, the excretion of Pi from the kidneys decreases and serum levels 
increase. In 1977, such effects of parathormone were called “uremic toxin”. The decrease in 
tubular epithelial cells with 1α hydroxylase, which provides the production of the active form 
of vitamin D in the later stages of chronic renal failure (Kaneko et al., 1997; Norris, 2001) 
 
1.25 dihydroxycholecalciferol is an important vitamin that regulates the chief functional cells 
of the parathyroid gland and is involved in the reduction of parathormone mRNA expression. 
The 1.25 dihydroxycholecalciferol function serves in the endocrine feedback node with a 
parathyroid gland that controls serum Ca concentration. In animals with chronic renal failure, 
circulating levels of 1.25 dihydroxycholecalciferol result in hyperplasia and increased 
parathormone secretion in chief cells. Impaired absorption of Ca due to disruption of vitamin 
D metabolism plays a role in the development of hypocalcemia and uremia. Increased secretion 
of parathormone provides a reorganization for mild hypocalcemia, and so many animals with 
chronic renal failure may be normocalcemic (Kaneko et al., 1997). 
 
Parathormone increases osteoclastic activity and normalizes blood Ca levels by mobilizing 
depot Ca from bones. Long-term increase in bone resorption in chronic renal failure causes 
metabolic bone diseases. With the ongoing loss of glomerular and tubular function and loss of 
intervention of target cells, the amount of circulating parathormone increases in renal diseases. 
Phosphorus is retained and despite secondary hyperparathyroidism, the blood concentration 
increases gradually. Although hyperparathyroidism is generalized with the skeleton, it is not 
equally effective all over the skeleton. Bone lesions begin to appear early and progress (Kaneko 
et al., 1997). 
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In this study, blood urea and creatinine values were high, polyuria was observed and erythrocyte 
count was decreased and the hemoglobin level was low. thus, it was aimed to evaluate bone 
metabolism with serum Ca, P, osteocalcin, total alkaline phosphatase/ bone alkaline 
phosphatase ratio in cats with confirmed chronic renal failure. The aim of this study is to 
evaluate bone disorders related to chronic renal failure in cats with bone metabolism markers 
and to correlate blood values and biochemical markers of bone metabolism with the diagnosis 
of chronic renal failure. 

2. MATERIAL AND METHOD 

Blood and serum samples taken from cats suspected of chronic renal failure (patient) and 
healthy cats (control) consisted of material. 

Serums obtained from blood samples taken from V. jugularis of cats with clinical signs of 
urination, drinking water, and anemia were kept in suitable conditions for analysis. Serum 
samples were analyzed for calcium, sodium, inorganic phosphorus, potassium, urea, creatinine, 
total alkaline phosphatase, bone alkaline phosphatase, and osteocalcin, and blood samples were 
analyzed for Hb, HCT and RBC. 

3. RESULTS 

Serum calcium, sodium, inorganic phosphorus, potassium, urea, creatinine, total alkaline 
phosphatase, bone alkaline phosphatase and osteocalcin, blood Hb, HCT and RBC min and 
max levels in the patient group samples were; 60-1640 mg/L, 2300-4000 mg/L, 34-287 mg/L, 
45-320 mg/L, 731-6420 mg/L, 20-140 mg/L, 9-81 U/L, 1.4 -11.4 µg/L, ˂ 1 ng / L, 50-184 mg/L, 
9.5-51 %, 2.2-10.6 (˟106 / mm3), respectively. 
Serum calcium, sodium, inorganic phosphorus, potassium, urea, creatinine, total alkaline 
phosphatase, bone alkaline phosphatase and osteocalcin, blood Hb, HCT and RBC min and 
max levels in control group samples were; 92-112 mg/L, 3300-3800 mg/L, 37-86 mg/L, 148-
230 mg/L, 280-600 mg/L, 9-19 mg/L, 13-145 U/L, 1.2 -34.4 µg/L, ˂1 ng/L, 90-140 mg/L, 31-
45 %, 7.2-8.8 (˟106 / mm3), respectively. 

4. DISCUSSION 

Chronic renal failure is a disease with symptoms such as polyuria, polydipsia, and weight loss, 
especially in middle and older cats. Because of the high ability of the kidneys to compensate, 
clinical symptoms appear late, as the kidneys continue glomerular filtration until 10% of the 
nephrons remain intact, and cats can concentrate urine until the end of chronic renal failure. 
Although complete treatment is not possible in patients with chronic renal failure, destruction 
can be minimized by appropriate symptomatic and supportive treatment and patients can 
survive for a long time despite the poor prognosis. However, biochemical symptoms are 
important in the detection and severity of the disease, as clinical symptoms manifest at very late 
stages of the disease. 
 
When serum urea, creatinine, phosphorus, sodium, potassium, total alkaline phosphatase, and 
biochemical markers of bone metabolism and indicators of secondary hyperparathyroidism as 
a complication of chronic renal failure, bone alkaline phosphatase activities give important 
information about the course of the disease in cats with chronic renal failure. 
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In this study, it was aimed to evaluate bone disorders in cats due to chronic renal failure with 
bone metabolism markers and to correlate blood values and biochemical markers of bone 
metabolism with the diagnosis of chronic renal failure. evaluation of bone metabolism disorder 
in cats with chronic renal failure with some biochemical markers and correlation and grading 
with serum urea, creatinine, potassium values, and calcium, sodium, inorganic phosphorus, 
potassium, urea, creatinine, total alkaline phosphatase and bone alkaline phosphatase in chronic 
renal failure. It was concluded that the changes of parameters were important but there was no 
change in osteocalcin levels. 

Hematological findings (Hb, HCT and RBC), serum urea, creatinine, and electrolyte levels of 
the sick animals were evaluated as adequate findings for the diagnosis of chronic renal failure. 
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ABSTRACT 

In this study, a case with double cervical anomaly, which was detected in the genital 
examination in slaughterhouse, was presented. The case was observed after a two-year-old 
infertile heifer was slaughtered. In the anamnesis, the owner of the animal stated that it was 
decided to slaughter the heifer since she could not have got pregnant. As is known, culture 
heifers should give birth at the age of 27 months at the latest. Animals, which do not give birth 
to an offspring during this time, should be excluded from the breeding since they affect the 
future of herd in terms of fertility. Furthermore, anomalies are changes in the body integrity 
caused by hereditary or environmental factors when the offspring is in fetal life. Some 
anomalies cause death during fetal life or immediately after birth, while some anomalies do not 
affect the lives of animals. Genital anomalies, however, cause significant losses in terms of 
economy. 

INTRODUCTION 

Cervix is a non-elastic organ with thick walls, of which anterior end goes towards the corpus 
uteri and posterior end goes out towards the vagina (portio vaginalis). Cervix is located on the 
base of the pelvic cavity and is felt like a chicken neck in the rectal examination. In many 
livestock animals, the length of the cervix varies between 5 to10 cm and it varies depending on 
the race, age, size, and fertility status of the animal. Its outer diameter is about 2-5 cm. Cervix 
has a channel that opens to the uterus. This canal has a protruding protrusion and there are 
pharyngeal recesses and prominences. In the cows, they are in the form of annular spires that 
are connected with the spiral bridges in cows. There are four prominent annular spires, which 
are closed with ring-shaped protrusions clamped transversally (Alaçam, 2007).  

Anatomic and functional disorders seen in the genital organs of cows constitute an important 
part of infertility cases. Such disorders, which can be clinically diagnosed mostly via rectal 
examination, are a part of congenital disorders that have negative effects on fertility but does 
not impair cyclic activity. Most of the offspring born with congenital anomalies die in the fetal 
period or immediately after birth. However, most of the anomalies that occur in the genital 
organs cannot be detected in the clinical examinations until the puberty period or even the birth, 
leading to significant economic losses. Some of them can be diagnosed by postmortem 
examination after the slaughtering (Summer, 1974; Leipold, 1986; Jainudeen, 2000; Loads, 
1993). 

Although the causes of congenital anomalies are not clearly known, they are known to occur in 
embryonal and fetal periods. Most of these anomalies endogenously occur due to either 
chromosomal abnormalities or gene mutation of the ovule or spermatozoon, while they occur 
endogenously due to physical, chemical, viral, or hormonal factors (Singh, 1989). 
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Congenital anomalies of the genital organs in heifers can be seen alone or to cover several 
organs in oviduct, uterus, cervix or vagina. Although the structural anomalies of the genital 
organs are seen rarely, the incidence is generally between 3.1-3.9%. The incidence of cervix-
related congenital anomalies is between 0.06-0.1% (Bearden, 2000; Jainudeen, 2000). There 
are some cervix-related structural disorders in cows and heifers. The most important 
phenomenon of cervix-related structural disorders is double cervix and the incidence is very 
low (Ataman, 1997; Hatipoğlu, 2002). 

During the embryonic development period, the female genital tract is formed following the 
development of mesonephros and paramesonephros. Disruptions in the regular fusion and 
convergence of the caudal part of the paramesonephros (Müllerian) duct cause double cervix 
and vagina. If the last part of the cervix is involved in this situation, it will affect the cervical 
canal opening to the vagina, leading to varying degrees of division in the cervical canal (double 
cervix). This can generally be associated with other anomalies in freemartine heifers and white 
heifer diseases besides it can also be present as a congenital anomaly alone  (McEntee, 1990; 
Roberts, 1986).  

In this case report, congenital double cervical anomaly seen in a heifer was defined. 

CASE REPORT 

A two-year-old brunette heifer with a double cervix was presented. Anamnesis revealed that 
the heifer was born through normal birth as a single offspring. Estrous was started when she 
was 14-month-old and she had regular estrous at the periods of 20-21 days, however, she did 
not become pregnant although she was mated six times. For this reason, it was learned that the 
owner of the animal was decided to slaughter her.  

Figure 1. 

 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

Many anomalies such as split uterus, double cervix and longitudinal vaginal septum are caused 

due to the problems occur in Müllerian duct. As a result of errors in embryonic life, wrong 

fusions occur and consequently, these conditions are observed (Crosby and Hill, 1962). The 
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divisions observed in the anomalies may be in cranial and caudal directions in the uterine ducts 

(McBean and Brumsted, 1994). 

The increasing number of anomaly cases in the literature has attracted attention to this subject. 
Many methods such as hysteroscopy, laparoscopy, magnetic resonance imaging and 3D 
ultrasonography have been used to examine these cases. Diagnosis and treatment of these 
anomalies are of great importance in terms of reproduction (Bermejo et al, 2010). 

Double cervix phenomenon is rare, but the cases occur as an infertility problem. Infertility 
problems can be listed as failure in artificial impregnation, failure in the implantation of the 
embryo to the uterus, early embryonic death, and abort and difficult births (Robertson 1996). If 
the female becomes pregnant although the conception chance is low, the birth becomes difficult, 
posing a serious danger to both mother and offspring (Robert, 1997). 

Cases occur due to the developmental defect in the Müllerian duct, such as double cervix and 
split uterus, cause serious economic losses and are obstacles to the development of livestock in 
the country. In order to prevent this, performing detailed genital organ examinations for the 
heifers at the reproductive age, both via rectal examination and ultrasonography, is of great 
importance.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, çok değişkenli uyarlanabilir regresyon (MARS) modelini tanıtmak ve 
Şavak Akkaraman ırkı kuzularında canlı ağırlığı MARS modeli ile modellemektir. Bu amaçla 
çalışmada, dört farklı işletmede yetişen 159 baş Şavak Akkaraman kuzusunun canlı ağırlıkları 
bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. İşletme, ana yaşı, cinsiyet, doğum tipi, doğum ağırlığı, 
vücut uzunluğu, cidago yüksekliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği, sağrı uzunluğu, sağrı 
genişliği, baş uzunluğu, baş genişliği, kulak uzunluğu, kulak genişliği, kuyruk uzunluğu ve 
incik çevresi bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. En uygun model en yüksek belirleme 
katsayısı (R2) ve en düşük çapraz geçerlilik katsayısının (GCV) ile değerlendirilmiştir. MARS 
modelinin tahmin doğruluğunu ölçmek için belirleme katsayısı (R2), bağımlı değişken 
bakımından gerçek ve tahmin edilen değerler arasındaki Pearson korelasyon katsayısı (r), 
düzeltilmiş determinasyon katsayısı (Düz. R2) ve standart sapma oranı (SSOran) kullanılmıştır. 
Buna göre, MARS oldukça iyi bir performans göstermiştir (GCV= 0.325; R2= 0.937; r=0.968; 
Düz. R2=0.929 ve SSOran=0.252). MARS modeline göre canlı ağırlık tahmininde ise en etkin 
değişken göğüs çevresi olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlara göre MARS modeli canlı 
ağırlık tahminlerinde güvenle kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: MARS, Şavak Akkaraman, Non-Parametrik Regresyon 

ABSTRACT 

The aim of this study was to introduce Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) and 
to model the live weight in Şavak Akkaraman with the MARS model. For this purpose, the live 
weights of 159 head Şavak Akkaraman lambs that were grown in four different farms were used 
as dependent variables. Farm, dam age, gender, birth type, birth weight, body length, withers 
height, chest girth, chest depth, rump length, rump width, head length, head width, ear length, 
ear width, tail length and shinbone girth were used as independent variables. The most suitable 
model was assessed according to highest coefficient of determination (R2) and the lowest 
generalized cross-validation error (GCV). In order to measure predictive accuracy of MARS, 
coefficient of determination (R2), Pearson coefficient (r) between actual and predicted values, 
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adjusted coefficient of determination (R2
ADJ) and standard deviation ratio (SDRATIO) were used. 

Accordingly, MARS performed quite well (GCV= 0.325; R2= 0.937; r=0.968; R2
ADJ =0.929 

ve SDRATIO =0.252). Chest girth was the most meaningfull variable according to MARS model 
for the prediction of live weight of the lambs. According to these results, MARS model can be 
used safely in the prediction of live weight. 

Keywords: MARS, Şavak Akkaraman, Non-Parametric Regression 

1. INTODUCTION 

In sheep breeding, live weight directly affects profitability. There are many factors that affect 
live weight of sheep (breed, sex, sason, dam age, birth type, breeding conditions, health status 
etc.) (Koc et al., 2017). 

In recent years, many independent variables have been evaluated together by researchers in 
order to better reflect the real structure of regression models. Eyduran et al. (2017) stated that 
the importance of the most influential independent variables and powerful statistical techniques 
in the prediction of dependent variable in selection. Nowadays, parallel to the changes in 
computer technology, the availability of complex algorithms that can evaluate numerous 
variables together has increased (Temel, 2010). In this context, many researchers have applied 
data mining techniques such as Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). 

MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines), is a nonparametric regression method, was 
developed in 1991 by Jerome Friedman. MARS uses divide-and-conquer strategy and does not 
require any assumptions on the distribution of dependent and independent variables, also the 
type of the variable is not important in MARS regression models (Temel, 2010). 

The aim of this study was to recognize the effective factors on prediction of live weight of 
Şavak Akkaraman lambs using MARS that is one of the data mining techniques. 

2. MATERIAL AND METHOD 

In this study, 159 head Şavak Akkaraman lambs raised by Şavak tribe in Erzincan province 
were used. Descriptive statistics are shown in Table 1. In this study, live weight (LW) was used 
as a dependent variable; birth weight (BW), sex, farm, body length, withers height, chest girth, 
chest depth, rump length, rump width, head length, head width, ear length, ear width, tail length 
and shinbone girth were used as independent variables. 

Table 1. Descriptive statistics 

Sex N % 
Female 75 47.2 
Male 84 52.8 
Sürekli değişkenler Mean Standart Error 
Birth Weight (BW) 4.01 0.05 
Live weight (LW) 6.80 0.14 
Body Length (BL) 31.51 0.25 
Withers Height (WH) 42.51 0.27 
Chest Girth (CG) 41.53 0.30 
Chest Depth (CD) 18.13 0.15 
Rump Length (RL) 42.86 0.25 
Rump Width (RW) 8.84 0.09 
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Head Length (HL) 11.88 0.06 
Head Width (HW) 6.93 0.05 
Ear Length (EL) 9.75 0.10 
Ear Width (EW) 5.43 0.05 
Tail Length (TL) 18.38 0.21 
Shinbone girth (SG) 5.92 0.03 

 

The MARS algorithm known as powerfull nonparametric model was used as follows: 

 

y= β0+∑
m= 1

M

βm∏
k= 1

K m

hkm( Xv(k,m))
 

Where, ŷ is the predicted value of the dependent variable, β0 is a intercept, βm is a coefficent of basic 
function, hkm(Xv(k,m)) is the basis function, in which v(k, m) is an index of the predictor employed in the 
mth component of the kth product and Km is the parameter limiting the order of interaction.   

Pruning process was applied with generalized cross-validation error (GCV) after constructing the most 
complex MARS model: 

GCV ( λ)=
∑
i= 1

n

(yi− yip)2

[1− M ( λ)
n ]2

 

Where, n is the number of training cases, yi is the observed value of a response variable, yip is the 
predicted value of a dependent variable and M (λ) is a penalty function for the complexity of the model 
containing λ terms. 

In the study, to achieve the best predictive performance of the MARS,  penalty value was set to be 2 to 
avoid overfitting and. Also, nk, nfold and degree were set to 300, 10 and 2, respectively, and pmethod 
was specified as “backward” to insure good prediction. In MARS regression models some parameters 
should be recognized: nk means maximum number of terms; nfold means number of cross validation, 
degree means in order of interaction and pmethod is excluding method for redundant term. 

To evaluate the performance of MARS model, goodness of fit criterias were used which were 
described by Ali et al. (2015): 
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• Pearson correlation between real dependent variables and predictive dependent 
variables (r),                                                                                 
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• Akaike information criterion (AIC): 

          
AIC= n ln[1

n∑
i= 1

n

( yi− yip)2]+2k
, if n/k>40 or,                   
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• Root-mean-square error (RMSE): 
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• Standard deviation ratio (SDratio): 
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• Mean absolute percentage error (MAPE): 1

1 100
n

i ip

i i

y y
MAPE

n y=

−
= ⋅∑

 
        Where; n: number of animals in data, k: number of model parameters, yi: the real value of dependent 
variable, yip: the predicted value of dependent variable, sm: standard deviation of residuals and sd: 
standard deviation of dependent variable. 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS 

Prediction models of LW generated by MARS algorithms are summarized in Table 2. 

 
Basis Functions Coefficents 
Intercept 5.019 
h(Farm-2) 3.129 
h(3-Farm)                            0.627 
h(Farm-3)                             -4.899 
h(42-CG) -0.153 
h(CG-42)                         0.319 
h(19-CD)                      -0.176 
h(RL-46)                             0.340 
h(3-Farm) * h(BL-29)              0.124 
h(Farm-3) * h(40-WH)            0.675 
h(Farm-2) * h(39-CG)        -0.204 
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h(Farm-2) * h(44-RL)            -0.185 
h(Farm-3) * h(EW-6)              0.790 
h(Farm-3) * h(6-EW)              0.452 
h(Dam_age-4) * h(CG-42)          0.025 
h(WH-44) * h(48-RL)             0.061 
h(19-CD) * h(HL-12)        -0.282 
h(48-RL) * h(HW-6.5)             0.066 

 

According to MARS estimated equations for LW can be written as follows: 

LWpredicted= 5.019 + 0.066 * max(0, 48 - RL) * max(0, HW - 6.5) 

The most effective independent variable on live weight of Şavak Akkaraman lambs was found 
chest girth (CG) according to MARS regression model due to its high GCV value. The 
distribution graphs of observed and predicted values of LW was shown in Figure 1. 

 
Figure 1. The distribution graphs of observed and predicted values of LW 
 
Table 4. Results of goodness of fit criterias for WW and LGW. 
 
Goodness of fit criteria  LW 
pearcorr 0.968 
Coeffvar 6.56 
Sdratio 0.252 
RMSE 0.445 
MSE 0.198 
ME 0 
RAE 0.063 
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MAPE 5.6655 
MAD 0.352 
Rsq 0.937 
AdjRsq 0.929 
AIC -222 
AICc -217 

The pearson correlation coefficent values (r) between predicted and observed values for live 
weight of Şavak Akkaraman lambs (r=0.97) was found very high with MARS algorithm 
(P<0.01). The MARS algorithms provided good fit hence SDratio (standart deviation of 
residuals) for LW (0.252) was less than 0.40 (Ali et al., 2015; Karadas et al., 2017; Çelik and 
Yılmaz, 2017). 
The present study illustrated that MARS data mining algorithm with using R software fit well. 
In addition, Model evaluation criteria, the other words goodness of fit criteria presented proof 
of the supremacy of MARS regression models. Also, R software, can be downloaded free, is 
very good option in the generating the statistical analysis. 
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VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI İLE CANLI AĞIRLIK TAHMİNİ 
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Ordu üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ordu  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ağaç yapısına dayalı veri madenciliği algoritmalarının (CART, CHAID 
ve Exhaustive CHAID) algoritmalarının tahmin performanslarını karşılaştırmaktır. Çalışmada, 
tahmin performanslarını karşılaştırmak için R script dosyaları yardımıyla bazı uyum iyiliği 
ölçütleri kullanılmıştır. Bu amaçla, dört farklı işletmeden alınan 159 baş Şavak Akkaraman ırkı 
kuzuların canlı ağırlıkları tahmin edilmiştir. Ana yaşı ve işletme etkisi ile birlikte bazı 
morfolojik özellikler bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. En yüksek tahmin doğruluğuna 
ulaşmak için ağaç yapısına dayalı algoritmalarda ebeveyn ve çocuk düğümlerindeki minimum 
hayvan sayısı 4:2 olarak ayarlanmıştır. Çalışmada kullanılan uyum iyiliği ölçüleri (belirleme 
katsayısı (R2), bağımlı değişken bakımından gerçek ve tahmin edilen değerler arasındaki 
Pearson korelasyon katsayısı (r), düzeltilmiş determinasyon katsayısı (Düz. R2), Akaike bilgi 
ölçütü (AIC), düzeltilmiş Akaike bilgi ölçütü (Düz. AIC), hata kareler ortalamasının karekökü 
(HKOK), Ortalama mutlak sapma (OMS), Ortalama hata (OH), varyasyon katsayısı (VK %), 
standart sapma oranı (SSOran), Global nispi yaklaşık hata (NYH) ve ortalama mutlak yüzde hata, 
(OMYH)) R yazılımı ile hesaplanmıştır. En küçük SSOran, AIC, Düz. AIC, HKOK, OH, OMS, 
NYH, VK % ve OMYH ile en yüksek r, R2 ve Düz.R2 değerleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre, performans sıralaması CART> ExCHAID> CHAID görülmüştür. 
R2 değerleri ise % 91.8 (CART), % 89.1 (ExCHAID) ve % 88.5 (CHAID) olarak bulunmuştur. 
Sonuç olarak, CART algoritmasının canlı ağırlık tahmininde biyolojik olarak daha kullanışlı 
olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Canlı Ağırlık, Şavak Akkaraman, Regresyon Ağacı 

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare of predictive performances of tree-based (CART, CHAID 
and Exhaustive CHAID) data mining algorithms. Some goodness of fit criteria were used in 
order to compare of predictive performances through R script files. For this purpose, the live 
weights of 159 Şavak Akkaraman lambs from four different farms were estimated. Some 
morphological traits were used as explanatory variables with dam age and farm effect. To 
achieve the highest predictive accuracy, the minimum number of animals in the parent and child 
nodes were set to 4:2 in tree-based algorithms. Goodness of fit criteria used in the study 
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(coefficient of determination (R2 %), Pearson correlation coefficient in the response variable 
between actual and predicted values (r), Adjusted coefficient of determination (Adj. R2 %), 
Akaike information criterion (AIC), the corrected Akaike information criterion (AICc), root-
mean-square error (RMSE), mean absolute deviation (MAD), mean error (ME), coefficient of 
variation (CV %), standard deviation ratio (SDratio), global relative approximation error (RAE) 
and mean absolute percentage error (MAPE)) were calculated with R software. Comparisons 
were occurred according to the lowest RMSE, MAPE, RAE, SDratio and MAD values and the 
highest Pearson coefficient, R2

Adj and R2 values. According to the results, the orders of 
performance were shown as CART> ExCHAID> CHAID. R2 values were found as 91.8 % 
(CART), 89.1 % (ExCHAID) and 88.5 % (CHAID). As a result, it can be said that the CART 
algorithm is more biologically useful in the prediction of live weight. 

 
Keywords: Live Weight, Şavak Akkaraman, Regression Tree 

1. INTRODUCTION 

Determination of the cause-effect relationship between environmental factors quantative 
characteristics with yield trait is very important. These cause and effect relationships were 
determined by researchers and statisticians by various analysis methods such that; simple linear 
regression analysis, multiple linear regression analysis, factor analysis scores in multiple 
regression analysis, Ridge regression Analysis, principal component analysis scores in multiple 
regression analysis, Path Analysis and Regression Tree Analysis were some of these methods 
(Khan et al., 2014). However, the environmental factors and the level of these factors on traits 
which have economic value were generally determined by using General Linear Models 
(Eyduran et al., 2008). 

The effectiveness of statistical methods used in animal breeding is important for the 
development of selection strategies. Therefore, data mining methods that are becoming 
increasingly popular in animal breeding are getting preferred. 

Data mining (DM) has accelerated with the development of information technology in 
nowadays. DM is a way to use data enabling estimation of important information stored in 
complex information databases (Savaş ve ark., 2012; Küçükönder ve ark., 2014). 

 
The most commonly used models in data mining are classification and regression models. 

The difference between these models is that the dependent variable is continuous in the 
regression, while the dependent variable is categorical in the classification. In these models, 
various techniques are used such as Naive-Bayes, genetic algorithms, K-nearest neighbor, 
artificial neural networks and decision trees. 

Decision trees, one of the techniques of data mining, are a visual technique that is easy to 
interpret and inexpensive to install. The tree formed with the continuous dependent variable is 
called the regression tree (Koç, 2016). 

Previously mentioned above, an alternative approach to the analysis of regression tree method 
(RT), non-parametric method. RT determines the relationships between dependent and 
independent variables by dividing the population into homogeneous subclasses (Kayrı ve 
Boysan, 2008). Regression tree (RT) has some advantages according to other methods. These; 
RT is not affected by multicollinearity, outliers and missing observations, and does not require 
any assumptions about the distribution of independent variables (Mendeş and Akkartal, 2009). 
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The most common data mining algorithms used in regression trees are CART, CHAID and 
Exhaustive CHAID algorithms, and these algorithms can be used for ordinal, nominal and 
continuous variables (Koç, 2016). 

Yakubu et al. (2012) for Uda sheep; Eyduran et al. (2008) for Norduz and Karakaş lamb; 
Mohammad et al. (2012) Mengali, Balochi, Harnai, Beverigh and Rakshani sheep raised in 
Pakistan; Eyduran et al. (2013), for Türk Saanen goat; Khan et al. (2014) Harnai koyunlarından; 
Ali et al. (2015) for Harnai lambs after weaning and Karabacak et al. (2017) Akkaraman, 
Dağlıç, Kivircik , Merinos and Karacabey Merinosu  raised in Konya, used CART, CHAID and 
Exhaustive CHAID algorithms in their study. 

The aim of this study was to compare of predictive performances of tree-based (CART, CHAID 
and Exhaustive CHAID) data mining algorithms on the prediction of live weight of Şavak 
Akkaraman lambs. 

 
2. MATERIAL AND METHODS 
In this study, 159 head Şavak Akkaraman lambs raised by Şavak tribe in Erzincan province 
were used. Descriptive statistics are shown in Table 1.  The live weight of Şavak Akkaraman 
lambs were estimated by CART, CHAID and Exhaustive CHAID algorithm. In this study, live 
weight (LW) was used as a dependent variable; birth weight (BW), sex, farm, body length, 
withers height, chest girth, chest depth, rump length, rump width, head length, head width, ear 
length, ear width, tail length and shinbone girth were used as independent variables. 

 
Table 1. Descriptive statistics 
 

Sex N % 
Female 75 47.2 
Male 84 52.8 
Sürekli değişkenler Mean Standart Error 
Birth Weight (BW) 4.01 0.05 
Live weight (LW) 6.80 0.14 
Body Length (BL) 31.51 0.25 
Withers Height (WH) 42.51 0.27 
Chest Girth (CG) 41.53 0.30 
Chest Depth (CD) 18.13 0.15 
Rump Length (RL) 42.86 0.25 
Rump Width (RW) 8.84 0.09 
Head Length (HL) 11.88 0.06 
Head Width (HW) 6.93 0.05 
Ear Length (EL) 9.75 0.10 
Ear Width (EW) 5.43 0.05 
Tail Length (TL) 18.38 0.21 
Shinbone girth (SG) 5.92 0.03 

 
Among these tree-based algorithms, CHAID and Exhausted CHAID allow more than two splits 
while CART employ binary splits (Kusiak et al., 2010). CHAID and Exhausted CHAID 
algorithms have three essential steps: merging, splitting and stopping (Orhan et al., 2016). 
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CART developed by Breiman et al. (1984) is a decision tree algorithm that is one node is 
divided into two nodes in the form of two binary node (Binary node splitting). Since the CART 
algorithm has redundant branching potential, the data set should be divided into Learning- 
Training and testing -validation sets. 

In general, this ratio is recommended as 80:20 for learning and test sets. Another way is cross 
validation was set 10, so that an average error value for the current data set can be calculated 
(Sevgenler, 2019). To prevent unnecessary branching, pruning option must be activated in the 
IBM SPSS program. 

The CHAID algorithm developed by Kass (1980) is a regression tree algorithm showing 
multiway node splitting. Exhausted CHAID is similar only the merge stage is different 
(Sevgenler, 2019). The goodness of fit was used to compare the performance of algorithms in 
the present study were listed below (Ali et al., 2015). 
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• Pearson correlation between real dependent variables and predictive dependent 
variables (r),                                                                                 
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• Global relative approximation error (RAE): 
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        Where; n: number of animals in data, k: number of model parameters, yi: the real value of dependent 
variable, yip: the predicted value of dependent variable, sm: standard deviation of residuals and sd: 
standard deviation of dependent variable. 

The analyzes of the CART, CHAID and Exhaustive CHAID algorithms were performed 
with IBM SPSS 23 program (Analysis> Classify> Tree) and the criteria of goodness of fit were 
calculated in R STUDIO program. Comparisons of regression tree algorithms was evaluated 
according to highest pearson correlation coefficent, R2 ve R2

Adj and the lowest RMSE, MAPE, 
RAE, SDratio and MAD values (Ali et al., 2015). 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The calculated goodness of fit criteria of the data mining algorithms in the study are given in 
Table 2. 
 
Table 2. Results of goodness of fit criteria for live weight of Şavak Akkaraman lambs 
 

 CHAID Exhausted CHAID CART 
pearcorr 0.941 0.944 0.958 
Coeffvar 8.813 8.587 7.447 
Sdratio 0.339 0.33 0.286 
RMSE 0.598 0.582 0.505 
ME -0.004 -0.004 -0.006 
RAE 0.085 0.084 0.072 
MAPE 6.105 5.951 6.207 
MAD 0.429 0.418 0.413 
R2 0.885 0.891 0.918 
R2

Adj 0.879 0.885 0.914 
AIC -147.669 -155.914 -201.213 
AICc -146.709 -154.954 -200.253 
 
According to goodness of fit criteria results, CART algorithm was found to be the best suitable 
algorithm for predicting the dependent variable (live weight) (Table 2). The regression tree 
obtained by the CART algorithm is as shown in Figure 1. 
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Figure 1. Regression tree diagram using CART algorithm 
 

Considering Figure 1, CG (Chest Girth), BL (body length), Farm, HL (head length), RL (rump 
length), RW (rump width) were influencing variables on live weight (LW). Four tree depths 
were determined in the regression tree. Node 0, in other words, Root Node, gives the mean of 
live weight of all lambs in the study and when the Node 0 is checked, it was shown that the 
overall average of LW was 6.80. The highest live weight of Şavak Akkaraman lamb (8.467 kg) 
is obtained from RL>47.5 cm (Node 6) and RW>9.5 cm (Node 10). The highest live weight is 
get from BL≤28.5 cm (Node 3). Node 3 and Node 4 are at the 2nd depth of the tree, since they 
are homogeneous in themselves, no further division was observed. Similarly, Node 8 and Node 
10 are at the 3rd tree depth and no division was observed. 91.8 % of the variation in body weight 
of Şavak Akkaraman lambs was explained with CART algorithm.The Pearson correlation 
coefficient (r) between observed and predictive LW for CART was 0.958 (P < 0.01).  

 
In animal breeding, the main purpose was to improve population with animals with high genetic 
capacity. To this end, researchers want to know effective factors on selection. In this regard, 
the aim of this research was to compare to performance and usability of different data mining 
algorithms on live weight of Şavak Akkaraman lambs. Eyduran (2016) reported that CART, 
CHAID and Exhausted CHAID may be good choice on live weight prediction studies of small 
ruminants. When compared the other studies on CART, CHAID and Exhausted CHAID on 
small ruminants, the present result of R2 (0.918) value was higher than Yakubu et al. (2012) 
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(0.62); Balta and Topal (2018) (0.862); Ali et al. (2015) (0.826); Eyduran et al (2017) (0.821); 
Karabacak et al. (2017) (0.881).  

 
Compared to other studies in the literature, the difference of results varies according to effective 
independent variables. However, regression trees, which are easy to interpret visual diagrams, 
can be very practical in practice in animal husbandry research. 
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ÖZET 
 
Bu araştırma, ikinci ürün koşullarında yetiştirilen danelik mısırda tek ve çift sıra ekim 
yöntemleri ile farklı sıra üzeri mesafelerin (10 cm, 14 cm ve 18 cm) dane verimi ve diğer bazı 
bitkisel özelliklere etkisini belirlemek amacıyla, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Alanında 2017 yılında bölünen bölünmüş parseller 
deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, farklı ekim sistemlerinin ilk koçan yüksekliği, sap 
kalınlığı, koçan çapı, koçanda tane sayısı, koçan ağırlığı, koçan dane verimi, bin dane ağırlığı 
ve dane verimi üzerinde önemli etkili olduğu; hektolitre ağırlığının ise etkilenmediği, en yüksek 
dane veriminin geleneksel tek sıra ekim yönteminden ve 18 cm sıra üzeri ekim sıklığından elde 
edildiği saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Mısır, Ekim Sistemi, Ekim Sıklığı, Bitkisel Özellik, Dane Verimi 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study was to determine the effect of twin and single row  planting sytems and 
sowing rates (10 cm, 14 cm and 18 cm plant to plant density) on grain yield and some other 
plant characteristics in the grain maize, grown in the second crop conditions of the experimental 
area of Çukurova University, Agricultural Faculty, Field Crops Department in 2017 growing 
period. The experiment was arranged in split-split plot design with three replications.  
According to the results obtained from this study, different planting systems had a significant 
effect on the ear height, stem diameter, ear diameter, number of grains per ear, ear weight, grain 
yield per ear, thousand grain weight and grain yield; hectoliter weight was not affected and the 
highest grain yield was obtained from the traditional single row sowing method and 18 cm 
seeding rate.  
 
Keywords: Corn, Planting System, Seeding Rate, Plant Characteristics, Grain Yield 
 
GİRİŞ 
 
Ülkemizde mısır üretimi son yıllarda önemli artış göstermiş ve 637 bin hektar alandan 5.9 
milyon ton üretim gerçekleşmiştir (FAO, 2018). Son 15 yıllık süreçte ülkemiz mısır ekim 
alanında % 23.6’lık, üretim miktarında da % 190’lık bir artışın gerçekleştiği ve bu artışa neden 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         167 

olan ana faktörün birim alandaki verim artışı olduğu bildirilmiştir (Saygı ve Toklu, 2017). Son 
yıllarda mısır ıslahında yürütülen başarılı çalışmalar sonucu verim potansiyeli yüksek olan yeni 
çeşitler geliştirilmiş ve bu sayede hem dünya genelinde hem de ülkemizde önemli verim 
artışları sağlanmıştır (Saygı ve Toklu, 2017). Mısır üretiminde çeşitlerin genetik potansiyelinin 
yanında ekim sistemi, ekim sıklığı gibi kültürel uygulamalar da önemli bir yere sahip olup, bu 
konular üzerinde yapılacak araştırmalar üretimin artırılmasına önemli katkılar sunacaktır.   

Bir bölgede mısır yetiştiriciliğinden istenen düzeyde verim almak için, o bölge koşullarında 
yetiştirilen çeşitlerde uygun ekim sistemi ve ekim sıklıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. 
Birim alandaki bitki yoğunluğunun doğruluğu tane verimini doğrudan etkileyeceği gibi yetersiz 
bitki sıklığının veya bitki sayısının fazla olmasının da verimi belli bir düzeyde sınırlayacağı 
yapılan araştırmalarda saptanmıştır (Giray,1994). Çift sıra ekim yöntemi (Twin row) son 
yıllarda üzerinde durulmaya başlanmış ve tek sıra ekimlere alternatif olma potansiyeli 
tartışılmakta olan bir konudur. Konu ile ilgili Gözübenli ve ark. (2004) Hatay koşullarında 
yürüttükleri araştırmada,  mısırda çift sıra ekimlerinden tek sıra ekimlerine kıyasla daha yüksek 
dane verimi elde ettiklerini ve en uygun bitki yoğunluğunun 90000 bitki ha-1  olduğunu 
bildirmişlerdir. Novacek ve ark. (2013) ABD’de sulu koşullarda tek sıra ve çift sıra ekim 
yöntemleri arasında dane verimi yönünden önemli bir farklılık saptamadıklarını, en yüksek 
dane veriminin 93000 bitki ha-1  yoğunluğundan elde edildiğini; Robles ve ark. (2012), tek ve 
çift sıra ekim sistemleri arasında dane verimi ve verim komponentleri yönünden önemli bir 
farklılık saptamadıklarını, sadece çiçeklenme döneminde çift sıra ekimlerde daha yüksek 
yaprak alan indeksi belirlediklerini rapor etmişlerdir. Son yıllarda dik yapraklı ve stres 
koşullarına dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi ile mısır bitkisinde teorik olarak birim 
alandaki bitki yoğunluğu artışının toplam biyolojik verim ve dane veriminde de artışa yol 
açması beklendiği bazı araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (Russell, 1984; Robles ve ark., 
2012). Bruns ve ark. (2012) ABD’de yürüttükleri araştırmada; mısırda tek ve çift sıra ekim 
yöntemleri arasında dane verimi ve diğer bitkisel özellikler yönünden önemli bir fark 
oluşmadığını; Grichar ve Janak (2018), çift sıra ve tek sıra ekim sistemlerine çeşitlerin 
tepkisinin farklı olduğunu, iki yıl süren araştırmanın ilk yılında çift sıra ekimlerden tek sıra 
ekimlere kıyasla daha yüksek dane verimi elde edilirken, ikinci yıl bir fark oluşmadığını rapor 
etmişlerdir.  

Bu araştırmanın amacı, mısır tarımında yüksek dane verimi açısından en önemli faktörlerden 
birisi olan ekim yöntemi ve ekim sıklığı ile bu faktörlere bağlı olarak, birim alandaki bitki 
yoğunluğunun dane verimi ile diğer bitkisel özelliklere etkisinin incelenmesi ve bunlar 
arasındaki etkilerin ortaya koyulmasıdır.  

MATERYAL VE METOD 

Denemede Kullanılan Çeşitler 

Araştırmada, farklı tohumculuk firmalarından temin edilen ve Çukurova Koşullarında ikinci 
ürün mısır yetiştiriciliğinde tarımı yapılan KWS 2572, DKC 6589 ve P 1570 danelik hibrit mısır 
çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır.  

Araştırmaya ilişkin tarla denemeleri, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 
Bölümü Araştırma ve Uygulama alanında, 2017 yılı ikinci ürün koşullarında buğday 
hasadından sonra yürütülmüştür.  
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Deneme Yerinin İklim Özellikleri 

Denemenin yürütüldüğü lokasyon Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 
Bölümü Araştırma ve Uygulama alanı tipik Akdeniz Bölgesi iklim yapısına sahip olup, kışları 
ılık ve yağışlı, yaz döneminde de sıcak ve kurak geçmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü 2017 
yılı araştırma lokasyonu için saptanan minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık değerleri ile 
aylık toplam yağış ve nisbi nem değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Denemenin kurulduğu yere ilişkin 2017 yetiştirme yılında saptanan bazı 
meteorolojik değerler ile uzun yıllar ortalaması 
 

Aylar 

Minimum 
Sıcaklık 

(oC) 

Maksimum 
Sıcaklık 

(oC) 

Ortalama 
Sıcaklık 

(oC) 

Toplam Yağış 
(mm) 

Nisbi Nem 
(%) 

2017 Uzun 
Yıllar 2017 Uzun 

Yıllar 2017 Uzun 
Yıllar 2017 Uzun 

Yıllar 2017 Uzun 
Yıllar 

Haziran 16.4 15.3 35.7 37.6 26.2 25.6 17.3 21.9 69.1 66.3 

Temmuz 22.3 19.2 44.4 37.8 30.4 28.2 -- 9.9 64.4 68.9 

Ağustos 24.0 19.6 43.9 38.5 29.9 28.7 -- 10.0 67.5 68.7 

Eylül 19.3 15.0 38.7 37.9 27.8 26.1 11.2 20.0 66.1 63.5 

Ekim 14.2 10.2 32.8 35.1 22.2 21.6 44.3 43.5 54.1 60.7 

Kasım 5.3 4.3 27.3 28.8 15.9 15.8 122.7 72.5 66.3 63.0 
Kaynak: Adana Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü, Adana, 2018. 
 
Çizelge 1’in incelenmesinden araştırmanın yürütüldüğü yıl Haziran ayından Kasım ayına kadar 
saptanan aylık ortalama minimum sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasına kıyasla genel 
olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü 2017 yetiştirme 
sezonunda, aylık ortalama maksimum sıcaklık değerleri, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında uzun yıllar ortalamasından önemsenecek düzeyde yüksek olmuştur. Aylık ortalama 
sıcaklık değerleri de deneme yılında genel olarak uzun yıllar ortalamasından daha yüksek 
olmuştur (Çizelge 1). Araştırmanın yürütüldüğü sezon oluşan aylık toplam yağış miktarı Kasım 
ayında uzun yıllar ortalamasından daha yüksek olurken, Temmuz ve Ağustos aylarında hiç 
yağış oluşmamıştır. Başka bir ifade ile 2017 yılı Kasım ayı dışında uzun yıllara kıyasla daha 
kurak geçmiştir. Deneme yılında aylara göre değişmekle birlikte nisbi nem değeri Ekim ayında 
%54.1 ile Haziran ayında %69.1 arasında değişmiştir. Aylara göre saptanan ortalama nispi nem 
değerleri uzun yıllar ortalamalarından önemli bir sapma göstermemiştir. 

Deneme Yerinin Toprak Özellikleri   

Araştırma alanı topraklarının 0-30 cm toprak derinliğinden alınan toprak örneklerinin Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Besleme ve Toprak Bilimi laboratuvarında yapılan toprak 
analiz sonuçları aşağıda Çizelge 2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Araştırmanın yürütüldüğü Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 
Bölümü araştırma alanı toprak analiz sonucu 
 

pH EC (mmhos cm-1) Organik Madde 
(%) 

CaCO3  
(%) Tekstür Sınıfı 

7,125±0,21 0,36±0,00 Tuzsuz 1,32 27,2±0,5 C 

Kaynak: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarı Analiz Sonuçları, 2017. 
 
Denemenin yürütüldüğü alan, Seyhan nehri yann kollarının getirdiği genç alüvyal topraklardan 
oluşmaktadır.  Deneme alanı toprakları C horizonuna sahip olup, orta derin ve derin profillidir. 
Organik madde oranı orta düzeyde (%1.32) ve tuzssuzdur. Hafif alkali yapılı olup, orta düzeyde 
kireçlidir. 

Deneme deseni, ekim ve bakım işlemleri 

Araştırma, bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüştür. Her blokta çeşitler ana parsel, tek ve çift sıra ekim yöntemleri alt parsel, sıra 
üzeri mesafeler mini parseller olacak şekilde düzenlenmiştir. Her bir parselde, üç farklı mısır 
çeşidi için tek ve çift sıralı ekimde sırasıyla 10, 14, 18 cm sıra üzeri ekim sıklığı uygulanmıştır. 
Standart tek sıra ekim ve çift sıra ekim için sıra arası 70 cm olup, çift sıra ekimde ise çift sıralar 
arası 20 cm olarak düzenlenmiştir. Çift sıra ekimlerde tohumlar çapraz olacak şekilde özel 
hazırlanmış ve delikler açılmış ekim tahtaları kullanılmıştır. Tek sıralı ekimler ise her bir sıra 
üzeri mesafesi için özel hazırlanmış ekim çıtaları kullanılarak yapılmıştır. 

Gübreleme uygulaması mısırda standart yönteme göre, dekara 25 kg saf azot, 10 kg P2O5 ve 
10 kg K2O olacak şekilde, azotun yarısı ile fosfor ve potasyumun tamamı ekimle birlikte tabana, 
azotun diğer yarısı da bitkiler 20-25 cm boya ulaştığında sıra aralarına gübreleme aleti ile 
verilmiştir. Ekim, tavlı toprağa yapılmış, çıkış için bir müddet yağmurlama sulama yapılmıştır. 
Bitkilerin çıkışından sonra damla sulama sistemi ile sulamaya devam edilmiştir. Yaprak, sap ve 
koçan kurtları ile mücadele için, yapılan gözlemlere göre zararlı populasyonunun durumuna 
göre ilaçlama yapılarak mücadele edilmiştir. 

İncelenen Özelikler 

Koçan boyu (cm): Her parselde ortadaki iki sıradan, baştan ve sondan 1’er metre hariç 
tesadüfen seçilen ve kabugu soyulan 15 koçanda, koçan dibi ile koçan ucu arasındaki mesafe 
cm olarak ölçülerek belirlenmiştir. 

Koçan çapı (mm): Boyu ölçülen koçanları orta kısımlarından digital kumpasla ölçülerek mm 
cinsinden koçan çapı belirlenmiştir. 

Koçanda dane sayısı (adet): Çapı ve boyu ölçülen koçanlarda sıra sayısı ile sıradaki ortalama 
tane sayısı belirlenip, daha sonra sıra sayısı ile sıradaki tane sayısı çarpılarak adet olarak 
belirlenmiştir. 

Bin dane ağırlığı (g): Parsellerden alınan örnek bitkilerin koçanları harmanlandıktan sonra, 
4x100 adet tane tartılarak ortalaması alınarak 10 ile çarpılıp bin dane ağırlığı g olarak 
belirlenmiştir. 
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Dane Verimi (kg da-1): Her parselin ortadaki 2 sırasından baştan 1’er m hariç 4 m’lik kısımdaki 
koçanlar hasat edilerek daneleri harmanlanmış ve tartılarak dane verimi (kg da-1) saptanmıştır. 
Daha sonra %15 dane nemine göre düzeltilmiş verim belirlenmiştir. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

İncelenen özelliklere ait verilerin istatistiksel analizleri, deneme planına uygun olarak MSTAT-
C programı kullanılarak yapılmıştır. Ortalamaların karşılaştırılmasında, LSD çoklu 
karşılaştırma testi kullanılmış ve gruplandırma yapılmıştır. 

Tartışma ve Sonuçlar 

Koçan Boyu 

Çukurova Koşullarında farklı mısır çeşitlerinin farklı ekim yöntemleri ve sıra üzeri mesafelerde 
yetiştirilmesinden elde edilen koçan boyuna ilişkin ortalama veriler ise Çizelge 3’de verilmiştir. 

Elde edilen ortalama verilere göre, tek sıralı ekimlerde bitki koçan boyunun 17.5 cm çift sıralı 
ekimlerde ise 15.5 cm olduğu görülmektedir (Çizelge 4.10.). Diğer bir ifade ile birim alandaki 
bitki yoğunluğu artışına bağlı olarak koçan uzunluğu düşmüştür. Hassan (2000), sık ekimlerde 
bitki başına düşen gelişme alanının azaldığını ve buna bağlı olarak bazı bitkisel özelliklerde 
düşüş olduğunu, Williams ve ark. (1968), sık ekimlerde mısır bitkisinde gelişme ve fotosentetik 
etkinlik ile ışığın bitkiler içerisine dikey olarak dağılımı arasında kuvvetli ilişkili olduğunu 
belirtmiştir. Koçan boyu yönünden mısır çeşitlerinin genel ortalamasına göre, en uzun koçan 
boyu KWS 2572 (17.1 cm) ve DKC 6589 (16.8 cm) çeşidinde saptanırken, P 1570 çeşidinde 
(15.5 cm) daha düşük saptanmıştır. (Çizelge 3.). 
 
Çizelge 3. Danelik mısırda farklı ekim sistemleri ve sıra üzeri mesafelerinden elde edilen koçan 
boyuna ilişkin ortalama veriler 
 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında EGF testine göre. *: %1 düzeyinde. **: %5 düzeyinde fark yoktur 
 
Koçan boyunun çeşitlere göre gösterdiği bu farklılık, koçan boyu yönünden sahip oldukları 
genetik mekanizma ile açıklanabilir. Koçan boyunun farklı mısır çeşitlerinde genotipik 
özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterdiği Sağlamtimur ve Okant (1987), Öktem (1996), 
Konuşkan (2000) ve Kuşaksız ve Yener (2003) tarafından da rapor edilmiş olup, bizim 
bulgularımızla benzerlik göstermektedir. 
 

Ekim yöntemi Çeşit Sıra üzeri mesafeler (cm) Ekim yöntemi ort. 10 14 18 

Tek sıra 

KWS 2572 18.6 17.5 17.2 

17.5 A** DKC 6589 17.3 18.8 17.9 
P 1570 16.1 16.9 16.9 

Tek sıra ort. 17.3 17.7 17.3 

Çift sıra 

KWS 2572 15.2 16.9 17.4 

15.5 B DKC 6589 13.5 17.3 16 
P 1570 14.8 14.3 14 

Çift sıra ort. 14.5 16.1 15.9 
Sıra üzeri ort.  15.9 17 16.6  
Çeşitler ort. Ç1:17.1  A*  Ç2:16.8 A Ç3:15.5 B 
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Koçan Çapı 

Çukurova Koşullarında farklı mısır çeşitlerinin farklı ekim yöntemleri ve sıra üzeri mesafelerde 
yetiştirilmesinden elde edilen  bitki koçan çapına ilişkin ortalama veriler ise Çizelge 4.’de 
verilmiştir. 

Çizelge 4’ün incelenmesinden, tek sıra ve çift sıralı ekimlerden elde dilen koçan çapları 
arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Tek sıralı ekimlerde koçan çapı 45.5 mm, 
çift sıralı ekimlerde ise 43.5 mm olarak belirlenmiştir. Başka bir ifade ile tek sıra ekimlerde 
ortalama koçan çapı çift sıra ekimlere göre 2 cm daha geniş olmuştur.  Çift sıralı ekimlerde, 
birim alandaki bitki yoğunluğu artışına bağlı olarak, bitkiler arasında oluşan rekabetin daha 
yüksek olduğu, bu durumun bitki başına düşen besin maddesi ve su miktarının düşmesine ve 
bitkideki organ ve dokuların daha az gelişmesine yol açmasından kaynaklandığını söylemek 
mümkündür. Konu ile ilgili yürüttükleri araştırmada Ogunlela ve ark. (1988), Kurt ve Köycü 
(1987), tarafından koçan çapı yönünden önemli farklılıklar saptandığı belirlenmiştir. 

Mısırda ekim sıklığının etkisi konusunda yürüttükleri araştırmalarda Sade ve Çalış (1993), 
Sezer ve Yanbeyi (1997), Turgut ve ark. (1997) ve Kara ve ark. (1999), optimum ekim 
sıklığından daha sık yapılan ekimlerde koçan kalınlığının azaldığını rapor etmişlerdir. 
Araştırıcıların bildirdiği sonuçlar bizim bulgularımızla benzerlik göstermektedir.  
 
Çizelge 4. Danelik mısırda farklı ekim sistemleri ve sıra üzeri mesafelerinden elde edilen birim 
alandaki koçan çapına ilişkin ortalama veriler 
 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında EGF testine göre. *: %1 düzeyinde. **: %5 düzeyinde fark yoktur 

Koçanda Dane Sayısı 

Çukurova Koşullarında farklı mısır çeşitlerinin farklı ekim yöntemleri ve sıra üzeri mesafelerde 
yetiştirilmesinden elde edilen koçanda dane sayısına ilişkin ortalama veriler ise Çizelge 5’de 
verilmiştir. 

Çizelge 5’in incelenmesinden, tek sıra ve çift sıralı ekimlerden elde edilen koçanda dane sayısı 
değerleri arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğu görülmektedir. Tek sıralı ekimlerde 
ortalama koçanda dane sayısı 493.1 olarak saptanırken, çift sıralı ekimlerde 426.7 adet olarak 
saptanmıştır. Bu durumun nedeni, bitkide koçan uzunluğu ve koçan çapı ile ilişkili olarak birim 
alandaki bitki yoğunluğu artışına bağlı olarak açıklanabilir. Benzer konuda yürürttüğü 
araştırmada, White (1986), mısır bitkisinde, bitki sıklığının artması ile çiçeklenmenin 
geciktiğini, bu durumun dane dolum süresinin kısalmasına neden olduğunu ve bu sebeple koçan 

Ekim yöntemi Çeşit 
Sıra üzeri mesafeler (cm)  

10 14 18 Ekim yöntemi 
ort 

Tek sıra 

KWS 2572 48.1            48.0            47.1            

45.5 A**   DKC 6589 42.3            42.9            42.9            
P 1570 45.7            45.7            46.3            

Tek sıra ort. 45.3 45.5 45.4 

Çift sıra 

KWS 2572 44.6            46.5            46.2           

43.5 B       DKC 6589 39.3            42.3            43.1            
P 1570 43.1           44.1            42.8            

Çift sıra ort. 42.3 44.3 44.1 
Sıra üzeri ort.  43.9 44.9 44.7  
Çeşitler ort. Ç1:46.7  A**  Ç2: 42.1  B  Ç3: 44.6 AB 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         172 

ucundaki tanelerin yeterince gelişemediğini ve koçanda dane sayısında düşüşe neden olduğunu 
bildirmiştir. 
 
Çizelge 5. Danelik mısırda farklı ekim sistemleri ve sıra üzeri mesafelerinden elde edilen 
koçanda dane sayısına  ilişkin ortalama veriler 
 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında EGF testine göre. *: %1 düzeyinde. **: %5 düzeyinde fark yoktur 
 
Aynı çizelgeden (Çizelge 5), tek sıra ekimlerinde 10, 14 ve 18 cm sıra üzeri mesafelerde 
saptanan koçanda dane sayısı değerleri sırasıyla 473.7, 496.9 ve 508.7 adet olarak bulunurken, 
çift sıra ekimlerde sırasıyla 385.3, 471.6, 462.3 adet  olarak bulunmuştur. Ayrıca tek sıralı 
ekimlerde sıra üzeri mesafesi arttıkça dane saysının arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmalarımıza 
benzer olarak; Çarpıcı (2009), Amaral Filho ve ark. (2005), Sangoi ve ark. (2002), Babu ve 
Mitra (1991), seyrek ekimlerde sık ekimlere kıyasla, koçanda tane sayısında artma olduğunu 
rapor etmişlerdir. 

Koçan Dane Verimi 

Çukurova Koşullarında farklı mısır çeşitlerinin farklı ekim yöntemleri ve sıra üzeri mesafelerde 
yetiştirilmesinden elde edilen koçan dane verimine ilişkin ortalama veriler ise Çizelge 6’da 
verilmiştir. 

Elde edilen ortalama verilere göre, tek sıralı ekim yönteminde saptanan koçan dane veriminin 
(238.1 g), çift sıra ekim yönteminde saptanan koçanda dane veriminden (185.5 g) daha yüksek 
olduğu saptanmıştır (Çizelge 6.). Aynı çizelgeden, tek sıralı ekim sisteminde farklı sıra üzeri 
mesafeler koçan dane verimi üzerinde önemli bir etki oluşturmazken, çift sıra ekim sisteminde 
en yüksek koçan dane veriminin 218.4 g ile 14 cm sıra üzeri ekim sıklığında saptandığı dikkati 
çekmektedir. Tek sıra ve çift sıra ekim yöntemi ortalama verilerine göre en yüksek dane verimi 
14 cm sıra üzeri ekim sıklığından (229.2 g) saptanırken, en düşük 10 cm sıra üzeri ekim 
sıklığından (191.9 g) saptanmıştır. 18 cm sıra üzeri ekim sıklığında saptanan koçan dane verimi 
ise 209.0 g olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili yürüttükleri araştırmalarda Busha ve ark. (1996) 
ve Hopkins, (1999) mısırda sık ekimin gölgelenmeyi artırdığını ve bu durumun fotosentez 
etkinliğini azalttığını buna bağlı olarak da verimde düşüş olduğunu; Hays ve Walker (1989), 
fotosentez etkinliğinin azalmasının mısırda verimi olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. 
 
Çizelge 6. Danelik mısırda farklı ekim sistemleri ve sıra üzeri mesafelerinden elde edilen 
koçanda dane verimine ilişkin ortalama veriler 
 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında EGF testine göre. *: %1 düzeyinde. **: %5 düzeyinde fark yoktur 

Ekim yöntemi Çeşit Sıra üzeri mesafeler (cm) Ekim yöntemi ort. 10 14 18 

Tek sıra 

KWS 2572 510.3 482.0 505.0 

493.1 A** DKC 6589 410.0 464.3 478.0 
P 1570 501.0 544.6 543.3 

Tek sıra ort. 473.7 496.9 508.7 

Çift sıra 

KWS 2572 385.3 471.6 462.3 

426.7  B        DKC 6589 311.0 464.3 448.3 
P 1570 424.0 463.3 410.3 

Çift sıra ort. 385.3 471.6 462.3 
Sıra üzeri ort.  423.6 B* 481.7 A 474.5 A        
Çeşitler ort. Ç1:469.4 Ç2:429.3 Ç3:481.1 

Ekim yöntemi Çeşit Sıra üzeri mesafeler (cm) Ekim yöntemi 
ort. 10 14 18 

Tek sıra KWS 2572 265.3 232.0 256.0 238.1 A** 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         173 

 
Benzer konuda yürüttükleri araştırmada Bruns ve Abbas (2002), koçan dane veriminin, birim 
alandaki koçan sayısı ile birlikte verim yönünden oldukça önemli olduğunu. Araştırmıcıların 
bulguları bizim bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Bruns ve Abbas (2002) ise mısırda 
birim alandaki bitki sıkığı artışının dane verimi ve kalitesini olumsuz etkilediğini rapor 
etmişlerdir. 

Bin Dane Ağırlığı 

Çukurova Koşullarında farklı mısır çeşitlerinin farklı ekim yöntemleri ve sıra üzeri mesafelerde 
yetiştirilmesinden elde edilen dekardaki bitkide bin dane ağırlığına ilişkin ortalama veriler ise 
Çizelge 7’de verilmiştir. 
Çizelge 7.’nin incelenmesinden, bin dane ağırlığının tek sıralı ekimde (355.5 g) çift sıralı 
ekimden (331.7 g) önemli oranda daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı çizelgeden, hem tek 
sıra hem de çift sıra ekimlerde ve her iki ekim yönteminin ortalamasına göre en yüksek bin 
dane ağırlığı 14 cm sıra üzeri ekim sıklığından elde edilirken, en düşük en sık ekimlerden (10 
cm sıra üzeri) elde edildiği izlenebilmektedir. Benzer konuda yürüttükleri araştırmada 
Sağlamtimur ve ark. (1994), Govil ve Pandey (1999),  Konuşkan ve Gözübenli (2001) bitki 
sıklığı arttıkça bin dane ağırlığının azaldığını bildirmişlerdir. Hutchinson ve ark. (1988) ise sık 
ya da seyrek ekimin bin tane ağırlığına etki etmediğini ileri sürmüşlerdir. 

Çizelge 7. Danelik mısırda farklı ekim sistemleri ve sıra üzeri mesafelerinden elde edilen birim 
alandaki bindane ağırlığına ilişkin ortalama veriler 

 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında EGF testine göre. *: %1 düzeyinde. **: %5 düzeyinde fark yoktur 
 
Aynı çizelgeden sıra üzeri farklı ekim sıklıklarının bin dane ağırlığı yönünden önemli fark 
oluşturduğu ve ortalama verilere göre; 10 cm sıra üzeri mesafesinde  333.2 g, 14 cm’ de 351.0 
g ve 18 cm sıra üzeri mesafesinde 346.8 g olarak saptandığı görülmektedir (Çizelge 4.20.). 
Benzer çalışmalarında Bruns ve Abbas, (2002) ekim sıklığının artmasıyla, koçan ve tane 
kalitesinin düştüğünü, bin tane ağırlığının azaldığını, buna karşın geniş sıra üzeri mesafelerde, 
koçan özelliklerinin artış gösterdiğini ve bin dane ağırlığının yükseldiğini bildirmişlerdir.  

DKC 6589 193.0 238.3 217.0 
P 1570 254.7 249.6 237.2 

Tek sıra ort. 237.7 A* 240.0 A 236.7 A 

Çift sıra 

KWS 2572 159.6 236.8 224.0 

185.5 B DKC 6589 127.3 212.0 197.6 
P 1570 151.4 206.3 154.6 

Çift sıra ort. 146.1 C 218.4 AB 192.1 B 
Sıra üzeri ort.  191.9 B* 229.2 A 214.4 AB  
Çeşitler ort. Ç1:229.0.  Ç2: 197.5. Ç3: 209.0 

Ekim yöntemi Çeşit Sıra üzeri mesafeler (cm) Ekim yöntemi 
ort. 10 14 18 

Tek sıra 

KWS 2572 380.1 393.5 380.7 

355.5 A   DKC 6589 349.5 354.6 359.3 
P 1570 313.9 331.1 337.2 

Tek sıra ort. 347.8 359.7 359.1 

Çift sıra 

KWS 2572 341.2 369.2 364.4 

331.7 B           DKC 6589 323.9 339.5 339.9 
P 1570 290.3 317.8 299.2 

Çift sıra ort. 318.5 342.2 334.5 
Sıra üzeri ort.  333.2 B 351.0 A 346.8 AB       
Çeşitler ort. Ç1:371.5 A  Ç2:344.4 A  Ç3: 314.9 B 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         174 

 Bin dane ağırlığı yönünden ortalama verilere göre mısır çeşitleri arasındaki fark önemli 
bulunmuş; en yüksek KWS 2572 çeşidinde (371.5 g) saptanırken, en düşük DKC 6589 
çeşidinde (344.4 g) saptanmıştır.  P 1570 mısır çeşidi ise 346.8 g bin dane ağırlığı ile iki çeşit 
arasında yer almıştır.  
 
Dane Verimi 

Çukurova Koşullarında farklı mısır çeşitlerinin farklı ekim yöntemleri ve sıra üzeri mesafelerde 
yetiştirilmesinden dekara dane verimine ilişkin ortalama veriler ise Çizelge 8’de verilmiştir. 

Çizelge 8.’in incelenmesinden, dane veriminin 10, 14 ve 18 cm sıra üzeri ekim sıklıklarında 
sırasıyla 571.7 kg da-1, 608.7 kg da-1 ve  667.7 kg da-1 olduğu görülmektedir. İlave olarak, tek 
sıra ekimlerinde 10, 14 ve 18 cm sıra üzeri mesafelerde saptanan dane verimi değerleri sırasıyla 
607.5, 640.6 ve 676.3 kg da-1 olarak saptanırken, çift sıra ekimlerde sırasıyla 535.8, 576.8 ve 
659.2 kg da-1 olarak saptanmıştır (Çizelge 4.26.). Başka bir ifade ile; hem tek sıra hem de çift 
sıra ekim yöntemlerinde sıra üzeri ekim mesafesi arttıkça dane veriminde de artış dikkati 
çekmektedir. 18 cm sıra üzeri mesafede oransal olarak birim alandaki bitki yoğunluğu 10 ve 14 
cm sıra üzeri ekim sıklıklarından daha düşük olduğundan, bitkilerin su ve besin maddesi 
kullanımı daha fazla olabilmekte, bu da bitkilerin ve doku ve organlarının daha iyi gelişmesi ve 
danelerin daha dolgun olmasına yol açabilmektedir. 18 cm sıra üzeri ekim sıklığında dane 
veriminin diğer ekim sıklıklarından daha yüksek olması bu durumla izah edilebilir. Mısırda 
konu ile ilgili yürüttükleri araştırmalarında, Tantawy ve ark (1998), en yüksek tane veriminin 
25 cm sıra üzeri mesafesinden elde edildiğini, Babu ve Mitra (1991), bitki sıklığı artıkça dane 
veriminin düştüğünü rapor etmişlerdir. 

Çizelgede (Çizelge 8.), tek sıra ve çift sıralı ekimlerden elde edilen dekara dane verimi değerleri 
arasındaki fark istatistiki düzeyde önemli olmamakla birlikte, tek sıralı ekimlerde dane 
veriminin 641.5 kg da-1, çift sıralı ekimlerde ise  590.6 kg da-1  olarak belirlenmiştir. Diğer bir 
ifade ile tek sıra ve çift sıra ekim sistemi ortalama verilerine göre; tek sıra ekim sisteminde dane 
verimi çift sıra ekim sisteminden daha yüksek olmuştur.  

Elde edilen ortalama verilere göre; çeşitler arasında dekara dane verimi yönünden saptanan 
farkın da istatistiki düzeyde önemli olmamakla birlikte, en yüksek dane veriminin 648.4 kg da-

1 ile DKC 6589, en düşük ise 565.3 kg da-1 ile KWS 2572 çeşidinde saptandığı, P570 çeşidinin 
ise 667.7 kg da-1 ile iki çeşit arasında yer aldığı saptanmıştır (Çizelge 8.).  

 
Çizelge 8. Danelik mısırda farklı ekim sistemleri ve sıra üzeri mesafelerinden elde edilen dekara 
dane verimine ilişkin ortalama veriler 
 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında EGF testine göre. *: %1 düzeyinde. **: %5 düzeyinde fark yoktur. 
 

Ekim yöntemi Çeşit Sıra üzeri mesafeler (cm) Ekim yöntemi 
ort. 10 14 18 

Tek sıra 

KWS 2572 503.8 568.9 602.3 

641.5    DKC 6589 668.1 627.1 677.4 
P 1570 650.7 725.7 749.1 

Tek sıra ort. 607.5 640.6 676.3 

Çift sıra 

KWS 2572 532.4 495.9 688.5 

590.6          DKC 6589 493.4 624.6 799.6 
P 1570 581.7 610.0 489.6 

Çift sıra ort. 535.8 576.8 659.2 
Sıra üzeri ort.  571.7 B* 608.7 AB 667.7 A          
Çeşitler ort. Ç1:565.3    Ç2: 648.4  . Ç3: 634.4 
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ÖZET 
Bu araştırmada, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde 
yürütülmekte olan cin mısırı ıslahı çalışmaları kapsamında, farklı yörelerden toplanan cin mısır 
yerel populasyonlarından seçilen ümitvar hatların tohumları materyal olarak kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında, toplam 194 adet mısır popülasyonuna ait koçan ve tohumlarda bazı 
gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre; koçanda dane sayısı, 
koçan dane verimi, 1000 dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, patlama hacmi, 
patlamayan dane oranı, danede uzunluk, genişlik, kalınlık parametreleri yönünden yüksek 
oranda varyasyonlar saptanmıştır.  Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, dane ve patlama 
özellikleri incelenen ümitvar cin mısırı popülasyonlarının, hibrit mısır ıslahında etkin olarak 
kullanılabilme potansiyeli olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Cin Mısır, Dane Özellikleri, Patlama Hacmi 
ABSTRACT 
In this research, the seeds of promising lines selected from local populations of popcorn 
collected from different regions were used as research material in the scope of popcorn breeding 
which was carried out in the Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Cukurova 
University. In this context, several cob and seed properties were measured at a total of 194 
maize genotypes. According to the results; the number of grains per cob, grain yield per cob, 
1000 grain weight, test weight, moisture content, popping volume, non-popped grain rate, grain 
length, width and thickness parameters were determined. Great diversity obtained for the 
researched ear and seed characteristics and popping properties. It can be concluded that 
promising popcorn lines have a potential for the ear, seed and popping properties to improve 
elite corn inbred lines.  
Keywords: Popcorn, Seed Properties, Popping Volume 
 

GİRİŞ 
Cin mısırı dünya genelinde ve ülkemizde çerezlik olarak tüketilmekte ve ülkemiz genelinde 
danelik ve silajlık mısıra oranla daha küçük alanlarda yetiştirilmektedir.  Cin mısırı, sert mısırın 
(flint corn) bir formu olup, diğer danelik ve unlu mısırlardan en önemli farkı, sert bir tohum 
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kabuğu ve bunun altında patlamaya olanak sağlayan sert bir nişasta yapısına sahip olmasıdır. 
Cin mısırında kalite yönünden “dane patlama hacmi” ve “patlamayan dane oranı” üzerinde en 
fazla durulan özellikler arasında olup, dane patlama hacmi ile tüketici memnuniyeti arasında 
sıkı bir ilişki olduğu rapor edilmiştir (Ziegler, 2001; Ceylan ve Karababa, 2001; Borras ve ark., 
2006). Cin mısırında tohum patlama hacmi kantitatif bir özellik olup, kalıtım derecesi yüksek 
ve 3-5 arasında major gen tarafından kontrol edilmektedir (Lu ve ark., 2003). Cin mısırında 
dane verimi ile patlama hacmi arasında negatif korelasyon bulunması, cin mısırı ıslahında dane 
patlama özelliği için additif gen etkisi, dane verimi için de dominant gen etkisini kullanan ıslah 
çalışmalarını yoğunlaştırmıştır (Dofing ve ark., 1990). Bu bağlamda cin mısırında danenin 
fiziki ve biyokimyasal özellikleri ile patlama özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi hem 
ıslahçılar hem de üreticiler açısından faydalı olacak yaklaşımlar ortaya koyulmasına yardımcı 
olacaktır. Cin mısırında, dane iriliği, dane şekli, dane yoğunluğu, dane sertliği ve tohum kabuğu 
sertliği gibi dane özellikleri ile patlama özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen bazı 
araştırmalar yürütülmüştür (Borras ve ark, 2006). Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı cin 
mısırında koçan ve dane özellikleri ile patlama kalitesi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi olarak 
özetlenebilir.   

 MATERYAL VE METOD 

Araştırmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde yürütülmekte 
olan cin mısırı ıslahı kapsamında, farklı yörelerden toplanan cin mısır yerel populasyonlarından 
koçan sıra yöntemi ile geliştirilen ümitvar popülasyonların tohumları materyal olarak 
kullanılmıştır. Toplam 194 adet mısır genotipine ait koçan ve tohumlarda bazı bitkisel ölçümler 
yapılmıştır. Araştırmaya ilişkin tarla denemesi, 2018 yılı birinci ürün mısır yetiştirme 
koşullarında, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve 
Uygulama alanında kurulmuştur. Her farklı popülasyon için tohumlar, 2 m uzunluğunda 1 
sıraya, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 16 cm olacak şekilde elle ekilmiştir. Yabancı otlarla 
mücadele, traktör çapalaması, gerek duyulursa elle çapalama ve uygun herbisitler kullanılarak 
yapılmıştır. Yapılan toprak analizleri de dikkate alınarak, kullanılabilir durumdaki besin 
maddelerini tamamlayacak şekilde Özkan ve Ülger (2011) belirttiği uygun gübre dozu uyarınca 
dekara 20 kg saf N, 8 kg P2O5 ve 8 kg K2O olacak şekilde, azotun yaklaşık 1/3’lük kısmı ile 
fosfor ve potasyumun tamamı ekimle birlikte taban gübresi olarak, azotun kalan kısmı bitkilerin 
tepe püskülü çıkarma döneminden bir hafta öncesine kadar olan periyotta verilmiştir. Ekimden 
sonra çıkış için ve çıkıştan sonra bitkiler 5-6 yapraklı devreye gelinceye kadar, gerekli olduğu 
durumda yağmurlama sulama yapılmıştır. Bu dönemden sonra damla sulama sistemi ile 
sulamaya devam edilmiştir. Bitkilerin vegetatif ve generatif dönemlerini kapsayan büyüme ve 
gelişme sürecinde, bölgemizde mısırda zarar oluşturan hastalık ve zararlıların gözlemi 
yapılarak, gerek duyulduğunda kimyasal mücadele yapılmıştır. Hasatta her sıradan 2 koçan elle 
koparılarak hasat edilmiş ve koçanlardan birinde hem koçan hem de dane gözlemleri yapılarak, 
patlama özellikleri incelenmiştir. Araştırmada, koçanda dane sayısı, koçan dane verimi, 
hektolitre ağırlığı, nem, 100 tohum ağırlığı, patlama hacmi, patlamayan dane oranı, uzunluk, 
genişlik, kalınlık gibi bitkisel özelliklere ilişkin basit istatistiki parametreler ile bu özellikler 
arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırmada, her popülasyondan alınan örneklerde yapılan gözlem ve ölçümlerin ortalamasına 
dayalı olarak saptanan ortalama, minimum, maksimum, standart sapma, varyans ve varyasyon 
katsayısı değerleri Çizelge 1’de, incelenen karakterler arası ilişkileri gösteren korelasyon 
katsayıları ise Çizelge 2’de verilmiştir.  



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         180 

Araştırmadan elde edilen verilere göre saptanan temel istatistiki veriler incelendiğine (Çizelge 
1); ortalama koçanda dane sayısının 470.7 olduğu, en düşük ve en yüksek 235 ile 816 arasında 
değiştiği görülmektedir.  

Çizelge 1. Cin mısırı koçan ve dane özellikleri için belirlenen bazı istatistiki parametreler 

 
Bitkisel özellik Ortalama Minimum Maksimu

m 
Standart 
sapma Varyans Varyasyon 

katsayısı 

Koçanda dane sayısı 470.7 235.0 816.0 105.4 11107.4 22.4 

Koçan dane verimi (g) 70.9 21.3 125.7 20.6 422.2 29.0 

Hektolitre ağırlığı (kg/hl) 71.9 57.0 78.5 3.67 13.5 5.10 

Dane nem içeriği (%) 15.0 7.30 17.1 1.36 1.85 9.07 

100 tohum ağırlığı (g) 15.0 8.80 21.6 2.42 5.86 16.14 

Uzunluk (mm) 8.26 6.77 14.0 0.67 0.45 8.11 

Genişlik (mm) 6.14 4.99 7.32 0.43 0.18 6.97 

Kalınlık (mm) 4.50 3.60 5.42 0.37 0.14 8.18 

Patlama hacmi (cm3/g) 20.3 3.79 32.5 5.21 27.1 25.65 

Patlamayan dane oranı (%) 8.67 0 78 12.7 160.1 146.0 

Ortalama koçan dane verimi 70.9 g, en düşük 21.3 g ve en yüksek 125.7 g olarak saptanmıştır. 
Her iki koçan özelliği için yüksek oranda standart sapma, varyans ve varyasyon katsayısı 
değerleri belirlenmiştir. Ortalama hektolitre ağırlığı 71.9 kg/hl olup, 57.0 ile 78.5 kg/hl arasında 
geniş bir değişim göstermiştir. Dane nem içeriği %7.30 ile 17.1 arasında değişim göstermiş, 
ortalama dane nem içeriği %15.0 olarak saptanmıştır. İncelenen cin mısırı popülasyonları 100 
tohum ağırlığı yönünden de geniş bir varyasyon göstermiş olup, 8.80 ile 21.6 g arasında değişim 
göstermiş, ortalama ise 15 g olarak saptanmıştır. Tohumun uzunluk, genişlik ve kalınlık ölçüleri 
de popülasyonlara göre değişen oranlarda varyasyon göstermiş olup, ortalama tohum uzunluğu 
8.26 mm, en kısa 6.77 mm ve en uzun 14 mm olarak saptanmıştır. Ortalama genişlik ve kalınlık 
değerleri sırasıyla 6.14 ve 4.50 mm olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Araştırmada dane fiziksel özellikleri ile patlama kalitesi arasındaki korelasyon katsayıları 
belirlenmiş ve aşağıda Çizelge 2’de gösterilmiştir.    

Çizelge 2. Cin mısırı popülasyonlarında saptanan dane özelliklerine ilişkin ortalama verilere 
dayalı korelasyon katsayıları 

Bitkisel Özellik Koçanda 
dane sayısı 

Koçan 
dane 

verimi 

Hektolitre 
ağırlığı Nem 100 tohum 

ağırlığı 
Patlama 
hacmi 

Patlamayan 
dane oranı Uzunluk Genişlik 

Koçan dane verimi 0.790**         

Hektolitre ağırlığı 0.131 0.283**        

Nem 0.575** 0.711** 0.247**       

100 tohum ağırlığı 0.176** 0.632** 0.397** 0.473**      

Patlama hacmi -0.118 -0.173** 0.235** -0.151* -0.179**     



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         181 

Patlamayan dane oranı -0.008 -0.001 -0.267** 0.007 0.032 -0.735**    

Uzunluk 0.222** 0.440** 0.158* 0.405** 0.456** -0.121 0.028   

Genişlik 0.041 0.342** 0.024 0.380** 0.581** -0.355** 0.136 0.258**  

Kalınlık -0.268** -0.118 -0.001 -0.243** 0.172** 0.213** -0.082 -0.061 -0.230** 

** ve *, sırasıyla 0.01 ve 0.05 düzeyinde önemli 
Elde edilen verilere göre, koçanda dane sayısı ile koçan dane verimi, nem içeriği, 100 tohum 
ağırlığı ve dane uzunluğu arasında önemli pozitif ilişki saptanırken dane kalınlığı ile önemli 
negatif ilişki saptanmıştır. Koçan dane verimi ile hektolitre ağırlığı, nem içeriği, 100 tohum 
ağırlığı, dane uzunluğu ve genişliği arasında önemli pozitif, patlama hacmi arasında önemli 
negatif ilişki saptanmıştır. Hektolitre ağırlığı ile dane nem içeriği, 100 tohum ağırlığı, patlama 
hacmi, ve dane uzunluğu arasında önemli pozitif; patlamayan dane oranı arasında önemli 
negatif ilişki saptanmıştır. Dane nem içeriği ile 100 tohum ağırlığı, dane uzunluğu, genişliği ve 
kalınlığı arasında önemli pozitif, patlama hacmi arasında önemli negatif ilişki saptanmıştır. 100 
tohum ağırlığı ile dane uzunluk, genişlik ve kalınlığı arasında önemli pozitif, patlama hacmi 
arasında önemli negatif ilişki saptanmıştır. Patlama hacmi ile dane kalınlığı arasında önemli 
pozitif, patlamayan dane oranı ve genişliği arasında önemli negatif ilişki belirlenmiştir. Dane 
uzunluğu ile dane genişliği arasında önemli pozitif, dane genişliği ile kalınlığı arasında önemli 
negatif ilişkiler belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, dane nem içeriği ile dane şeklinin 
patlama özellikleri üzerinde etkili olduğu ve cin mısırı ıslah programlarında bu durumun göz 
önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak yürütülen bir araştırmada, Borras ve ark., (2006) farklı cin mısırı 
genotiplerinde patlama hacminin genotiplere göre değişiklik gösterdiğini, α-zein proteini ve 
glutelin içeriğinin patlama hacmi ile pozitif ilişkili olduğunu; incelenen genotiplerde patlama 
hacminin 35.5-46.75 cm3/g arasında değiştiğini rapor etmişlerdir. Srdic ve Pajic (2011), melez 
cin mısırı çeşitleri arasında patlama hacmi, 10 g’daki dane sayısı ve dane verimi yönünden 
önemli farklılıklar saptadıklarını ve patlama hacmi ile dane verimi arasında önemli negatif, 
patlama hacmi ile 10 g’daki dane sayısı arasında önemli pozitif ve dane verimi ile 10 g’daki 
dane sayısı arasında önemli negatif ilişkiler saptadıklarını bildirerek, dane verimi ile patlama 
hacmi arasındaki negatif ilişkiden dolayı cin mısırı ıslahında her iki özelliğin aynı anda 
artırılmasının zorluğuna dikkat çekmişlerdir. Sweley ve ark. (2012), tohum patlama hacmi ile 
dane iriliği, dane yağ içeriği, oleik ve linoleik asit içerikleri arasında negatif, dane ovalliği 
arasında pozitif ilişkiler bildirmişlerdir. Ertaş ve ark (2008), mısırın fiziksel özellikleri ile 
patlama kalitesi arasındaki ilişkileri inceledikleri araştırmada, dane fiziksel özelliklerinden 
genişlik, küresellik, L ve a değerleri ile patlama hacmi arasında önemli korelasyonlar 
saptamışlardır. Öztürk ve ark. (2016), farklı cin mısırı hatları arasında incelenen dane fiziksel 
ve kalite özellikleri yönünden geniş varyasyonlar saptadıklarını ve ağızda sakızlaşma ile lezzet, 
patlama hacmi ile dane iriliği, lezzet ve dane nemi arasında pozitif, patlamayan dane oranı ile 
patlama hacmi, patlamayan dane oranı ve dane iriliği ve patlama hacmi ve lezzet arasında 
negatif ilişkiler saptamışlardır. Araştırmamızdan elde ettiğimiz dane patlama oranı ile koçan 
dane verimi ve bin dane ağırlığı arasındaki negatif ilişkiler, araştırmacıların rapor ettiği 
sonuçlarla benzerlik göstermekte olup, cin mısırı ıslahı çalışmalarında hem dane verimi hem de 
patlama özelliklerinin birlikte artırılmasının önemli olduğu ancak bununda yoğun çalışmalar 
gerektirdiği sonucuna varılmıştır.   

 

 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         182 

KAYNAKÇA 

Borras F, Seetharaman K, Yao N, Robutti JL, Percibaldi NM, Eyherabide GH, 2006. 
Relationship between popcorn composition and expansion volume and discrimination of 
corn types by using zein properties. Cereal Chem. 83 (1), 86-92. 

Ceylan M, Karababa E, 2001. Tane rutubet miktarının cin mısırın teknolojik özellikleri üzerine 
etkisi. Gıda Dergisi, 26(2):75-82. 

Dofing SM, Thomas-Compton MA, Buck JS, 1990. Genotype × popping method interaction 
for expansion volume in popcorn. Crop Science 30, 62–65. 

Ertaş N, Soylu S, Bilgiçli N, 2008. Mısırın fiziksel özellikleri ile patlama kalitesi arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesi üzerine bir araştırma Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 
2008, Erzurum, s. 467-470. 

Lu HJ, Bernardo R, Ohm HW, 2003. Mapping QTL for popping expansion in popcorn with 
simple sequence repeat markers. Theoretical and Applied Genetics 106, 423–427. 

Özkan A, Ülger AC, 2011. çukurova ekolojik koşullarında değişik azot dozu uygulamalarının 
iki cin mısırı (Zea mays L. everta Sturt.) çeşidinde  tane verimi ve bazı tarımsal özelliklere 
etkisi. YYÜ Tar Bil Derg, 21(3):198-208. 

Öztürk A, Erdal Ş, Pamukçu M, Boyacı HF, Sade B, 2016. Cin mısır hatlarının bazı kalite 
özellikleri ve özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi. Derim, 2016, 33 (1): 119 – 130. 

Srdić J, Pajić Z, 2011. Variability of yield and kernel quality parameters of popcorn hybrids 
(Zea Mays L. everta).  Journal on Processing and Energy in Agriculture 15, 2: 84-86. 

Sweley JC, Rose DJ, Jackson DS, 2012. Hybrid and environment effects on popcorn kernel 
physiochemical properties and their relationship to microwave popping performance. 
Journal of Cereal Science 55:2, 188–194. 

Ziegler KE, 2001. Specialty Corn ; “In:” Popcorn; (A. R. Hallauer, ed);Pages 199-234; CRC 
Press: Boca Raton, FL.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         183 

CEVİZ (Juglans spp.) TÜRLERİNDE YAPILAN MOLEKÜLER MARKÖR 
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

MOLECULAR MARKER DEVELOPMENT STUDIES IN WALNUT (Juglans spp.) 
SPECIES 
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ÖZET 

Geleneksel bitki ıslahının uzun zaman alması ve ekolojik koşullara bağlı olması, araştırmacıları 
ıslah sürecinde daha etkili kullanılabilecek yeni yöntemlere yöneltmiştir. 1990'lı yıllardan 
itibaren geliştirilen moleküler markörler, günümüzde tarımsal üretimde ıslah çalışmalarında 
önemli bir yer almaktadır. Bugüne kadar moleküler markörler konusunda yapılan çalışmalar 
sayesinde, ekonomik öneme sahip meyve türlerinin genetik özellikleri ve kalıtımı hakkında 
önemli bilgilere kısa zaman içinde ulaşılabilme imkânına sahip olunmuştur. Elde edilen bu 
bilgiler, özellikle ıslahın uzun zaman gerektirdiği ceviz gibi meyve türlerinde, ıslah sürelerinin 
kısaltılmasına ve dolayısıyla da alan ve iş gücünden tasarruf sağlanmasına neden 
olabilmektedir. Diğer yandan, moleküler markörlerin kullanılması kaliteli ve verimli çeşitlerin 
geliştirilmesine olanak verebilmektedir. 

Ceviz türlerinde özellikle ticari öneme sahip Juglans regia L. türünde, genetik kaynakların 
karakterizasyonunda RFLP,  RAPD, ISSR, SSR, AFLP ve SAMPL gibi çeşitli moleküler 
markör teknikleri kullanılmaktadır. Ceviz türlerinde ilk moleküler markör geliştirme 
çalışmaları Juglans regia L. türü dışında kalan diğer türlerde gerçekleştirilmiştir. Bu durum 
genetik haritalama çalışmalarında kullanılacak polimorfik primer sayısını sınırladığından, 
Juglans regia L. türünde moleküler markör geliştirme çalışmaları son yıllarda giderek artış 
göstermiştir. Bu bildiri ile ceviz türlerinde moleküler markör geliştirilmesi konusunda yapılan 
bilimsel çalışma sonuçları derlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ceviz Türleri, Bitki Islahı, Moleküler Markör, Bilimsel Çalışmalar 

ABSTRACT 

Conventional plant breeding is a time-consuming technic and mostly depends on the ecological 
conditions. Thus plant breeders were interested in alternative methods that can be done in a 
more efficient procedure. Molecular markers have been developed since 1990's and they 
currently have an important place in breeding studies in agricultural production. The studies 
related with molecular markers provide valuable and reliable information about genetics and 
inheritance of many economically important traits in various fruit species in a short time. This 
information has become especially useful for fruit crops such as walnut requiring much longer 
time for breeding by shortening of breeding period and saving space and labor. On the other 
hand, using molecular markers can contribute significantly to the development of higher quality 
and higher yielding fruit varieties. 
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In walnut species, especially Juglans regia L. of commercial importance, various molecular 
marker techniques such as RFLP, RAPD, ISSR, SSR, AFLP and SAMPL have been used for 
characterization of genetic resources. The first molecular marker development studies in walnut 
species were carried out in other walnut species except Juglans regia L. Since this situation 
limits the number of polymorphic primers to be used in genetic mapping studies, molecular 
marker development studies of Juglans regia L. have increased gradually in recent years. The 
aim of this article was to evaluate the results of scientific studies about molecular marker 
development in the walnut species. 
 
Keywords: Walnut Species, Plant Breeding, Molecular Marker, Scientific Studies 

1. GİRİŞ 

Juglans cinsi içerisinde yer alan 20 kadar tür Amerika, Kolombiya, Arjantin, Japonya, Çin, 
Hindistan, Türkiye ve Polonya’ya kadar çok geniş bir alanda yayılım göstermektedir. Yabani 
formdaki ceviz türleri dünyanın birçok yerinde yayılma imkânı bulmuştur. Bu türler arasında 
İngiliz, İran, Karpat ve Anadolu cevizi olarak bilinen Juglans regia L. türü üstün meyve kalitesi 
ile ilk akla gelen ve en çok yetiştirilen türdür (Manning, 1978). Juglans regia L. türü, Karpat 
dağlarının güneyinden itibaren Doğu Avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın doğusundan Himalaya 
dağlarının ötesinde kalan ülkeleri içeren geniş bir alanın doğal bitkisidir (Şen, 2011). 
 
Tüm dünyada ticari anlamda yetiştiriciliği yapılan ceviz çeşitleri şans çöğürlerinden veya 
melezleme ıslahı programlarından meydana gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde ceviz çeşit ıslahı 
programları uzun yıllardır yapılmaktadır. Çalışmalar seleksiyon ıslahı ile başlamış ve son 
yıllarda melezleme ıslahı ile yoğun bir şekilde devam etmektedir. Çeşit ıslahında lider konumda 
bulunan ABD’de Kaliforniya UC Davis ceviz ıslah programında, ideal bir çeşitte bulunması 
gereken özellikler net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu tanımlamada; geç yapraklanma, erken 
yaşta verime yatma (4. yılda 500 kg/ha verim), yan dallarda meyve verme, dişi çiçek 
dökümünün olmaması, yüksek verim (tam verim çağında 6000 kg/ha verim), periyodisite 
göstermeme, kısa vejetasyon süresi, erken hasat, yüksek meyve kalitesi (kabuklu ağırlık (en az 
12.5 g), iç randımanı (en az %55), için bütün çıkması, açık renkli iç vb.) ile bakteriyel yanıklık 
başta olmak üzere hastalık ve zararlılara dayanım özellikleri yer almaktadır (Leslie ve 
McGranahan, 2006).  
 
Melezleme ıslahı programlarının sorunlarının en başında çok yıllık bitkilerin gençlik kısırlığı 
döneminin uzun olması sebebiyle ıslah programlarının uzun zaman alması gelmektedir. 
Özellikle meyve türleri arasında cevizde bu süre diğer bitki türlerine göre çok daha uzun 
sürmektedir. Ancak günümüzde moleküler markör tekniklerinin ıslahta kullanılması ile bu 
sorunlara çözüm bulunmuştur.  
 
Cevizde önemli karakterler ile ilgili markörlerin belirlenmesiyle ıslah süresini kısaltmak ve 
ıslah programında daha fazla bitki ile çalışabilmek mümkün hale gelebilmektedir. Bu durumda 
verim ve meyve özellikleri bakımından mevcut çeşitlerden daha üstün özelliklere sahip çeşitleri 
ıslah etme şansı da artmaktadır. Ceviz türlerinde moleküler markörlerin geliştirilmesi 
konusunda yapılmış çalışmaları derlediğimiz bu bildiri, bundan sonra bu konuda çalışacak 
araştırmacılara toplu bir kaynak olma niteliğindedir. 

2. BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİĞİNİN KULLANIMI 

Bitki ıslahı; bir bitkinin genetik yapısını insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda daha uygun hale 
getirmek için yapılan çalışmalar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde ıslahçılar 
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geleneksel ıslah yöntemlerini moleküler ıslah yöntemleriyle birleştirerek uzun süren ve oldukça 
uğraş gerektiren ıslah sürecini daha etkili bir hale getirmekte ve yüksek kaliteli çeşitleri daha 
kısa sürede elde edebilmektedir. Moleküler ıslah ise, moleküler markörlerin bitki genomu ve 
bağlantı haritaları kullanılarak istenilen genetik özelliklere sahip bitkilerin seçimi olarak 
tanımlanabilir (Vinod, 2006).  
 
Moleküler markörler temel olarak kromozomlar üzerindeki belirlenmiş bölgeler olup, genetik 
haritalar oluşturulurken ilgili genlerin yerleriyle alakalı referans noktaları sağlarlar  (Staub ve 
ark., 1996; Semagn ve ark., 2006). İdeal bir markör yüksek polimorfizm, kodominant kalıtım, 
genom boyunca düzenli dağılan ve tekrarlanabilirlik gibi özelliklere sahip olmalıdır (Kumar ve 
ark., 2009).  
 
Moleküler bitki ıslahında çeşitli moleküler markör teknikleri kullanılmaktadır. Literatürde 
çeşitlerin tanımlanmasında ve genetik haritaların oluşturulmasında ilk kullanılan moleküler 
markör tekniklerinden, kodominant bir teknik olan RFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) tekniği olmuştur. Daha sonra PCR (Polymerase Chain Reaction)’a dayalı 
teknikler geliştirilmiştir. PCR esaslı DNA moleküler markörleri, dominant ve kodominant 
olmak üzere iki gruba ayrılırlar (Ridout ve Donini, 1999). RAPD (Random Amplified 
Polymorphic DNA), ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats), AFLP (Amplified Fragment 
Length Polymorphism), SRAP (Sequence Related Amplified Polymorphism) ve AP-PCR  
(Arbitrarily  Primed PCR) dominant markör sistemlerinden bazılarıdır. Kodominant 
markörlerden bazıları ise SSR (Simple Sequence Repeat), STS (Sequence-Tagged-Site), SNP 
(Single Nucleotide Polymorphism), CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) ve 
SCAR (Sequence Characterised Amplified Regions)’dır (Devran, 2003).  
 
Cevizde genetik kaynakların karakterizasyonunda RFLP, RAPD, ISSR, SSR, AFLP ve SAMPL 
gibi çeşitli moleküler markörler kullanılmıştır (Fjellstrom ve ark., 1994; Nicese ve ark., 1998; 
Potter ve ark., 2002; Kafkas ve ark., 2005; Doğan ve ark., 2014). Son yıllarda gelişen 
teknolojiyle birlikte araştırıcılar, çeşitlerin karakterizasyonu yanında populasyon genetiği, 
genetik ve QTL haritalama, markör destekli seleksiyon, genetik kaynakların belirlenmesi ve 
korunması ve ebeveyn belirleme gibi çalışmalara hız verdiklerinden türe özgü yeni markörlerin 
geliştirilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

3. CEVİZ TÜRLERİNDE (Juglans spp.) YAPILAN MOLEKÜLER MARKÖR 
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Ceviz türlerinde günümüze kadar yapılan markör geliştirme çalışmaları incelendiğinde, ilk 
çalışmanın Woeste ve ark. (2002) tarafından Juglans nigra türünde yapıldığı görülmektedir. 
Çalışma sonucunda 30 adet (GA/CT)n tekrarlanan baz dizisi içeren SSR primeri geliştirilmiştir. 
Bu primerlerin J. nigra türüne ait popülasyon genetiği çalışmalarında, genom haritalaması ile 
çeşit karakterizasyonunda kullanılabileceği ortaya konulmuştur.  
 
Daha sonra Woeste et al. (2002)’nın Juglans nigra türünde geliştirdiği SSR primerleri, Juglans 
regia L. türüne ait çeşitlerde Dangl ve ark. (2005) ve Foroni ve ark. (2005) tarafından 
denenmiştir. Dangl ve ark. (2005) 47 adet çeşit ve genotipte 14 adet SSR primerinin genetik 
tanımlamada kullanılabileceğini bildirmiştir. İtalya orijinli Sorrento çeşidinin 6 aşılı bitkisi ve 
10 çöğürü ile 6 farklı ceviz çeşidinde, Foroni ve ark. (2005) kullandıkları 23 adet SSR primer 
çiftinden 6 adedinin polimorfik olduğunu ve bunların Juglans regia L. türünde 
kullanılabileceğini saptamıştır.  
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Hoban ve ark. (2008), Kuzey Amerika kıtasında yaygın olarak yetişen Juglans cinerea L., 
türünde yeni SSR primer geliştirmiştir. Çalışmada toplam 63 bitkide 34 adet SSR primer çifti 
kullanılmış ve bunlardan 13 primer çifti polimorfik olarak tespit edilmiştir. Lokus başına 
ortalama allel sayısı ise 13.7 olmuştur. 
 
Davis ve Woeste (2008) 4 adedi Juglans nigra türünde geliştiren toplam 10 primer çiftinin 
Juglans cinerea türünde polimorfik olarak çoğaldığını belirlemiştir. Bu primerlerin Juglans 
cinerea türünden başka Carya illinoensis ve sekiz Juglans türü ile bu türlerinin 
kombinasyonuyla oluşturulmuş 5 hibrit türde polimorfizm oluşturabildiği bildirilmiştir. 
Poliformizm oldukça yüksek olmakla birlikte türlerde lokus başına 18 ile 32 allel belirlenmiştir. 
Çalışmada belirlenen bu primer çiftlerinin Juglans cinerea türü içindeki genetik çeşitliliğin 
incelenmesinde ve bu türden elde edilen hibritlerin ayırt edilmesinde yararlı olacağı 
bildirilmiştir.  
 
Juglans regia L. türünde moleküler markör geliştirme ile ilgili ilk çalışmayı yapan Qi ve ark. 
(2009) olmuştur. Çalışmada SSR markörleri geliştirmek için “National Center for 
Biotechnology Information (NCBI)” kaynaklarında bulunan 5025 ifade edilmiş dizi etiketleri 
(Expressed Sequence Tag: EST) yöntemleri kullanılarak toplam 43 primer çifti dizayn 
edilmiştir. Bu primer çiftlerinin 40 tanesinde amplifikasyon gerçekleşirken, ancak 27 adet 
primer çiftinin polimorfizm gösterdiği bildirilmiştir. Yine aynı kaynakları kullanan Qi ve ark. 
(2011) yaptıkları bir başka çalışmalarında geliştirdikleri 18 adet SSR primer çiftinin 3-10 
arasında olmak üzere toplamda 100 adet allel oluşturduğunu ve polimorfizim bilgi içeriği (PBİ) 
değerinin 0.37 ile 0.88 arasında değiştiğini bildirmiştir. 
 
EST dizilerinin SSR markörlerinin geliştirilmesi konusunda önemli bir kaynak niteliğinde 
olduğunu bildiren Zhang ve ark. (2010), Çin’de değişik bölgelerden topladıkları farklı 
morfolojik özelliklere sahip 98 genotiple yaptıkları çalışmalarında, NCBI kaynaklarında 
bulunan 5025 adet EST dizini içerisinden 123 SSR primer çiftini dizayn etmiştir. Diğer yandan 
SSR içeriğinden tek genleri seçip başlangıç için aşağı yukarı 10 bp SSR uzunluğunun yeterli 
olduğunu belirtmiştir. Elde ettikleri markörlerden 41 SSR primer setinde polimorfizm 
yüzdesinin yüksek olduğunu saptamıştır.  
 
Yi ve ark. (2011) Juglans regia L. türünde SSR markörleri geliştirmek için yaptığı 
çalışmalarında NCBI kaynaklarında bulunan 5213 adet EST dizini kullanmıştır. Çalışmada 
toplam 207 adet SSR primer çifti dizayn edilerek denenmiş ve 30 adet SSR primer çiftinin 
başarıyla amplifiye olduğu bildirilmiştir. Ayrıca elde edilen dizilerin tekrar motifleri di-
nükleotid (%31.40), tri-nükleotid (%35.27), tetra-nükleotid (%6.28), penta-nükleotid (%3.86) 
ve hekza-nükleotid (%23.19) olarak gözlenmiştir. 
 
Chandler ceviz çeşidinde doku kültüründeki sürgünler kullanılarak bakteriyel yapay kromozom 
(Bacterial Artificial Chromosome: BAC) kütüphanesi oluşturulmuş ve buradan 48.218 dizi elde 
edilmiştir (Wu ve ark., 2012). NCBI gen bankasına yükledikleri bu diziler içerisinden 10.065 
dizide uzunluğu en az 12 baz çifti olan 2-4 arası motif uzunluğuna sahip 13.675 adet SSR lokusu 
belirlemişlerdir. Araştırıcılar yaptıkları çalışmada sadece elde ettikleri 48.218 dizi içerisindeki 
SSR lokuslarını ve özelliklerini belirlemişlerdir. 
 
NCBI kaynaklarında bulunan 13.559 adet EST dizisini kullanan Zhang ve ark. (2013), 309 SSR 
primer çifti geliştirmiş ve bu primer çiftlerinden 77 tanesini 5 türde (Juglans regia, J. nigra, 
Carya cathayensis, C. dabieshanensis ve Annamocarya sinensis) test etmiştir. Çalışma 
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sonucunda toplam 13 primerin polimorfizm gösterdiği ve bunlardan 104 allel elde edildiği 
bildirilmiştir. 
 
Najafi ve ark. (2014) İran’da K72 (110296) ceviz çeşidinin DNA’sından AFLP tekniği 
kullanılarak oluşturulan SSR ile zenginleştirilmiş bir kütüphaneden 13 adet SSR primer çiftini 
izole etmiştir. Değişik bölgelerden elde edilen Juglans regia L. türüne ait yerel 36 genotipin 
yer aldığı çalışmada, kullanılan primer çiftlerinin polimorfik sonuçlar verdiği, polimorfik allel 
sayısının 2-4 arasında değiştiği ve PBİ değerinin 0.47-0.88 arasında olduğu bildirilmiştir. 
Çalışmada di-nükleotid olarak TC/AG, tri-nükleotid olarak ise GAA/CTT tekrarlarının en çok 
karşılaşılan tekrar sınıflarını oluşturduğu saptanmıştır. 
 
Dang ve ark. (2015) Juglans cathayensis L. türüne ait 11 farklı ekolojiden toplanan 96 bireyde 
transkriptomdan yeni nesil dizileme (next-generation sequencing) kullanarak 12 polimorfik 
SSR primer çiftini geliştirmiştir. Çalışmada lokus başına allel sayısı 5 ile 12 arasında 
değişmiştir. Gözlenen heterozigotluk (0.288-0.748), beklenen heterozigotluk (0.337-0.751) ile 
iyi bir şekilde örtüşmüştür. Elde edilen bu markörlerin, popülasyonun genetik yapısı ile ilgili 
gelecekte yapılabilecek çalışmalarda fayda sağlayabileceği vurgulamıştır.  
 
Cevizlerde genetik haritalama için yeni SSR markörleri geliştirmek ve Chandler x Kaplan-86 
F1 populasyonunda genetik haritalama yapmak üzere çalışma yürüten Ikhsan (2015), denenen 
558 BES-SSR primer çiftinin 507’sinde başarılı bir amplifikasyon olduğunu bildirmiştir. 
Çalışmada poliforfizm gösteren 307 SSR primer çifti 2-11 arasında olmak üzere toplamda 1097 
allel verirken, lokus başına ortalama 3.6 adet allel üretmiştir. Ayrıca, geliştirilen tüm SSR 
markörleri kullanılarak genetik haritalama oluşturulmuş ve 285 SSR markörü 16 bağlantı grubu 
üzerinde haritalanmıştır. Toplam harita uzunluğunu 1.320,2 cM ve markörler arasındaki 
ortalama uzaklığı 4.63 cM olarak belirlenmiştir. 
 
Hu ve ark. (2015) Juglans hopeiensis Hu türünde genetik çeşitliliği araştırmak için illumina 
sıralama teknolojisi kullanarak 44 milyondan fazla sekans okuması yapmıştır. De novo 
düzeneği, ortalama uzunluğu 731 bp olan 93822 gen kümesi vermiştir. Bilinen proteinlerle dizi 
benzerliği araştırmasına dayanarak, toplam 39708 (%42.3) gen tanımlanmıştır. İki farklı 
bölgeden Juglans hopeiensis Hu türüne ait 27 bireyde polimorfizm taraması yapılmış ve 25 
SSR primeri belirlenmiştir. Alel sayısı 2 ile 9 arasında değişmiş, gözlemlenen heterozigotluk 
0.016 ile 0.933 (ortalama 0.468) ve beklenen heterozigotluk ise 0.022 ile 0.823 (ortalama 0.462) 
arasında değişmiştir. PBİ değeri 0.012 ila 0.831 (ortalama 0.437) arasında değişmiştir. Çalışma 
sonucunda, elde edilen bu yeni SSR primerlerinin geliştirilmesi, endemik tür olan Juglans 
hopeiensis Hu türü ile diğer Juglans türlerine ait popülasyonların genetik yapısını incelemek 
için faydalı olacağı belirtilmiştir. 
 
Ceviz türünde yeni SSR markörlerin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapan Topçu ve ark. 
(2015), Maraş-18 çeşidinin DNA’sını kullanarak oluşturulan genomik kütüphaneyi dört farklı 
motif ile (CA, GA, AAC ve AAG) zenginleştirmiştir. Çalışmada, sekanslama sonrası 620 
klondan 276 adet primer çifti dizayn edilmiş, bant veren 247 SSR primer çifti 15 ceviz çeşidinde 
test edilerek polimorfizm durumları belirlenmiştir. Toplam 185 primer çifti polimorfizm 
göstermiş olup, bunların 80 adedi (%44.4) GA kütüphanesinden, en az polimorfizm gösteren 
14 adet primer çifti ise AAC kütüphanesinden elde edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak, cevizde 
daha sonra yapılabilecek genetik kaynakların karakterizasyonu, genetik haritalama, popülasyon 
genetiği gibi çalışmalarda kullanmak üzere çok sayıda yeni SSR markörü geliştirilmiştir. 
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Dang ve ark. (2016) Juglans regia L. türünde farklı organların (tomurcuk, yaprak, dişi ve erkek 
çiçekler) transkriptomunun karakterizasyonunda illumina sıralama teknolojisi kullanarak 49.9 
milyondan fazla sekans okuması gerçekleştirmiştir. Potansiyel moleküler belirteçler olarak SSR 
(basit dizi tekrarları)’lı motifleri olan 27.584 bir dizi küme tanımlanmış ve EST dizileri 
içerisinden 77 SSR primer çiftinin amplifikasyonlarını doğrulamak ve polimorfizmlerini 
değerlendirmek için analizlenmiştir. Bu primer çiftleri 88 genotip üzerinde test edilmiş ve 39 
primer çiftinin polimorfik olduğu bildirilmiştir. 
 
Juglans regia L. türünde kullanılmak üzere SSR markörleri geliştirmek için NCBI 
kaynaklarında bulunan 1699 EST dizisini değerlendiren Shailja ve ark. (2017), 132 SSR primer 
çifti geliştirmiştir. Çalışmada elde edilen dizilerin tekrar motifleri di-nükleotid (%70.45), tri-
nükleotid (%27.27) ve hekza-nükleotid (%2.27) olarak belirlenmiştir. Tasarlanan primer 
çiftlerinin 15 tanesi 37 ceviz genotipi üzerinde test edilmiş ve 7 primer çiftinin amplifikasyon 
oluşturarak polimorfizm gösterdiği bildirilmiştir. 
 
Karataş (2017) cevizde genetik haritalama çalışmalarında kullanmak üzere yeni SSR primerleri 
geliştirmek amacıyla gen bankasındaki Juglans regia L. türüne ait yapay bakteriyel kromozom 
dizilerindeki tekrar bölgelerden (BES-SSR) 200 adet SSR primer çifti dizayn etmiştir. 16 adet 
yerli ve yabancı ceviz çeşitlerinde tüm SSR primerlerinin hem bant üretme hem de polimorfizm 
bakımından testleri yapılmıştır. 190 adet SSR primer çifti (%95) başarılı olarak amplifiye olmuş 
ve bunlardan 92 primer çifti polimorfik bulunmuştur. Polimorfizm gösteren primerlerden 
toplamda 324 ve lokus başına ortalama 3.6 adet allel üretimi gerçekleşirken, PBİ değeri 0.11 
ile 0.88 arasında değişmiş ve ortalama 0.46 olarak belirlenmiştir.  
 
Eser ve ark. (2019) Chandler ceviz çeşidinde DNA dizilerini kullanarak polimorfik SSR 
markörlerinin geliştirilmesi amacıyla 800 primer çifti dizayn etmiştir. Çalışmada dizayn edilen 
primerlerin %68.9’u (551 adet) polimorfik, %20.1’i (161 adet) monomorfik bulunurken, 88 
primerde amplifikasyon gerçekleşmemiştir. Üzerinde çalışılan 16 yerli ve yabancı ceviz 
çeşidinde polimorfizm gösteren 551 SSR markörü toplam 2696 allel verirken, PBİ değeri 0.21 
ile 0.89 arasında değişmiş ve ortalama 0.62 olarak belirlenmiştir. 2 farklı grupta toplanan ceviz 
çeşitleri arasındaki genetik benzerlik katsayıları 0.424 - 0.771 arasında bulunurken, Kaman-1 
ve Fernor çeşitlerinin en uzak, Fernor ve Franquette çeşitlerinin ise en yakın çeşitler olduğu 
belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle birlikte, masraflı ve uzun zaman alan klasik ıslah 
yöntemlerinin yerini kısa sürede ve güvenilir sonuç veren moleküler markörler ile yapılan ıslah 
yöntemi araştırıcılar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Moleküler markör sistemlerini 
kullanarak ıslah yapılabilmesi içinde türe özgü olan primerlerin geliştirilmesi önem arz 
etmektedir. Bu konuda çeşitli araştırıcıların yapmış olduğu moleküler markör geliştirme 
çalışmaları son yıllarda giderek artış göstermiştir. 
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ÖZET 

Dünyada 20 kadar ceviz türü bilinmesine karşın, ülkemizde yaygın yetiştiriciliği yapılan tür 
Juglans regia L. türüdür. Anadolu cevizin anavatanları arasında yer almakla birlikte, ceviz 
ağaçlarına ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde rastlanmaktadır. Günümüzde genetik 
varyasyonu genişleterek arzu edilen özelliklere sahip çeşitleri geliştirmenin en kolay ve etkili 
yollarından biri yerel genotiplerin kullanılmasıdır. Gerek mevcut çeşitliliğin gerekse verimin 
artırılmasına yönelik ıslah çalışmalarında, genetik varyasyon bakımından zengin ve elverişsiz 
çevre koşullarında bile başarıyla yetişebilen yerel genotiplerden yaygın olarak 
yararlanılmaktadır.  

Yüzyıllardır beslenmedeki önemi nedeniyle yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan ceviz çeşitlerin 
büyük çoğunluğunun ortaya çıkması şans çöğürü olarak seleksiyonla olmuştur. Bu nedenle 
ülkemizde ceviz türünde seleksiyon ıslahı yeni çeşitlerin elde edilmesi amacıyla sıklıkla 
başvurulan ıslah metotlarından biridir. Yapılan ıslah ve karakterizasyon çalışmalarında son 10-
15 yıl öncesine kadar bitkilerin sadece morfolojik özelliklerden yararlanılmıştır. Bu özelliklerin 
ekolojik koşullardan kolayca etkilenmesi nedeniyle yanıltıcı sonuçların çıkma ihtimali 
yüksektir. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan moleküler markörlerin taksonomik 
varyasyonların belirlenmesinde kullanılması, sadece morfolojik karakterlere göre yapılan 
çalışmaların eksik kalan kısmını tamamlayıcı nitelikte olmaktadır.   
Bu derlemede genel olarak ülkemizdeki ceviz genetik kaynaklarında gerçekleştirilen morfolojik 
ve moleküler tanımlama çalışmaları ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ceviz, Morfolojik ve Moleküler Tanımlama, Bilimsel Çalışmalar 

ABSTRACT 

Although 20 species are known where on earth Juglans regia L. is cultivated in Turkey. 
Anatolia represents also a germplasm center of walnut and walnut trees are exceptionally 
abundant within almost all regions in Turkey. Today, one of the easiest and most effective way 
of develop the genotypes with superlative characteristics by which increase of genetic variation 
is the use of local genotypes. In breeding studies aimed to increase of yield efficiency and 
existing diversity, it is used widely by local genotypes even that can be successfully grown in 
unsuitable environmental conditions. 
 
Walnut is intensive cultivated for centuries because of the importance of nutrition. The 
emergence of the majority of walnut genotypes has occurred through selection as a chance 
seedling. Therefore, selection breeding has frequently used for achieve the new varieties in 
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walnut species in Turkey. In the breeding and characterization studies, only the morphological 
characteristics of the plants were used until the last 10-15 years. Since these characteristics are 
easily affected by ecological conditions, misleading results are probably high. The use of 
molecular markers in determining taxonomic variations in recent years is complementary to the 
lack of studies based solely on morphological characteristics. In this review, the use of 
morphological and molecular characteristics in the local walnut sources of Turkey were 
discussed in general. 
 
Keywords: Walnut, Morphological and Molecular Characterization, Scientific Studies 

1. GİRİŞ 

Ceviz türleri içerisinde dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan tür Juglans regia L.’dır. 
Yüzyıllardır birçok medeniyete beşiklik etmiş olan Anadolu, birçok meyve türünde olduğu gibi 
cevizin de anavatanı, doğal yayılma alanları arasındadır. Sağlık ve beslenme programlarında 
özellikle yüksek yağ içeriği ve besin değerleri bakımından çok önemli bir yere sahip olan ve 
kuru meyve şeklinde çok tüketilen ceviz, dünyada birçok toplulukta önemli bir besin kaynağıdır 
(Akça, 2009).  
 
Ceviz ağaçları, ülkemizin her bölgesinde doğal olarak yetişebilmektedir. Soğuk kuzey 
rüzgârlarından korunmuş vadilerde ve bu vadilere açılan dere yamaçlarında ceviz ormanlarına 
rastlamak mümkündür. Zengin ceviz ağacı popülasyonları içinde yöre isimleri ile tanınan çok 
sayıda tipler meydana gelmiştir. Şebin, Kaman, Yalova, Bilecik, Niksar, Kemah, Erzincan, 
Göynük, Adilcevaz, Bitlis, Hekimhan, Ermenek, ceviz çeşit ve genotipleri bu örneklerden 
bazılarıdır. Ceviz ağaçlarının son yıllara kadar tamamen tohumdan aşısız olarak üretilmesi, 
ülkemizin geniş bir ceviz popülasyonuna sahip olmasına neden olmuştur. Aşılı ceviz üretimi, 
son yıllara kadar istenilen ölçüde yaygınlaştırılamamıştır (Anonim, 2009).  
 
Ülkemizde ceviz yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından birisi istenilen özelliklere sahip 
standart ürünün yetersizliğidir. Bu nedenle özellikleri bilinen çeşitlerden kapama bahçe tesisi 
büyük önem taşımaktadır. Anadolu’nun hemen her yöresinde, uzun yıllar boyunca tohumla 
yetiştiricilik yapılması, ıslah açısından önemli olmasına rağmen, üretimde standardizasyonun 
olmamasına yol açmıştır. Bu noktada yürütülen yeni araştırmalar ile yüksek kaliteli, verimli, 
çevre koşularına iyi adapte olan ceviz çeşitleri ve tiplerinin seçilmesine önem verilmiştir. Bu 
tiplerden çoğaltılan aşılı ceviz fidanları ile kapama bahçelerin kurulması son yıllarda 
yaygınlaşmaktadır. 

2. MORFOLOJİK TANIMLAMA ÇALIŞMALARI 

Ceviz çeşit ıslahında en önemli amaçların başında verimlilik ve beraberinde meyve kalite 
özellikleri gelmektedir. Cevizlerde verimlilik denince akla gelen ağaç başına verimlilik, birim 
gövde kesit alanına düşen verimlilik ve bunları doğrudan etkileyen çeşidin yan dallarda 
verimlilik (meyve verme) karakteridir. Ülkemizde özellikle Amerika ve Fransa orjinli ceviz 
çeşitlerinin rağbet görmeye başlamaları, yan dallarda verimlilik ve bazen de geç yapraklanma 
özelliklerine sahip olmalarındandır. Bu bakımdan, standart ceviz çeşitlerinde hem uç (terminal) 
hem de yan (lateral) sürgünlerde yüksek meyve tutumu arzu edilir (Öztürkci, 2015). Bunların 
haricinde ıslah amacı olarak; yüksek iç randımanı, açık renkli iyi iç kalitesi, arzulanabilecek 
irilikte kabuklu ağırlık, kabukta iyi yapışma, nispeten ince kabuk kalınlığı gibi kalite kriterleri 
esas alınmaktadır. 
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Anadolu’nun hemen her yöresinde, çok eski zamanlardan beri çoğunlukla tohumdan ceviz 
yetiştiriciliği yapıldığı için, genetik olarak geniş zengin bir ceviz popülasyonu bulunmaktadır. 
Bu bakımdan değerlendirildiğinde, ağaç varlığı, üretimi ve ıslah materyali olması açısından, 
çok değerli ceviz tiplerine sahip olan ülkemiz, dünyanın birçok ülkesinde bulunmayan bir 
avantaja sahiptir. Ülkemizde de üstün nitelikli ceviz genotiplerinin belirlenmesi için, 1970’li 
yıllarda başlatılan ceviz seleksiyon çalışmalarında öncelikli ıslah amacı olarak meyve kalitesi 
üzerinde durulmuştur. Bu çalışmaların ortak yönü en iri meyvelerin bulunması yönünde 
olmuştur (Çelebioğlu ve ark., 1978). Fransa (Franquette, Parisienne, Corne ve Marbot), İtalya 
(Sorrento), Romanya (Sibisel) ve Amerika (Payne) gibi ülkelerde, üstün özelliklere sahip 
standart çeşitlerin büyük bir çoğunluğu seleksiyon yoluyla elde edilmiştir. Bu başarı, ülkemizin 
değişik bölgelerindeki tarımsal araştırma kuruluşları ile üniversitelerin doğal popülasyondan 
seleksiyon yoluyla ceviz çeşitleri geliştirme çalışmalarını başlatmalarına yol açmıştır. Böylece, 
ceviz Türkiye’de üzerinde en çok seleksiyon çalışması yapılan bir meyve türü haline gelmiştir 
(Kaşka, 2001). 
 
Ceviz konusunda gerçekleştirilen araştırma sonuçları incelendiğinde Türkiye’de bilimsel ve 
kapsamlı ilk ceviz çalışmasının Ölez (1971) tarafından “Marmara Bölgesi Cevizlerinin 
Seleksiyonu” ile başladığı ve Şen (1980)’in “Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi 
Cevizlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar” konulu doçentlik teziyle devam 
ettiği görülmektedir. 1971-2004 yılları arasındaki yaklaşık 35 yıllık süreçte, morfolojik 
tanımlama konusunda 14 adet lisansüstü tez ile münferit çalışmalardan elde edilen 33 adet 
araştırma makalesi yapılmıştır.  
 
Ceviz genotiplerinin tanımlanmasında klasik ıslah yöntemleri yanında, ülkemizde 2005 
yılından itibaren moleküler teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren 15 yıllık 
süreçte gerçekleştirilen 36 adet lisansüstü tez çalışmasında 3551 adet, 20 adet araştırma 
çalışmasında ise 1853 adet genotipin morfolojik tanımlaması yapılmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda üstün özellikli olabilecek toplam 1024 adet genotipe dikkat çekilmiştir. Son 15 yıllık 
süreçte yapılan çalışmaların bile hemen hemen tüm ülkeyi kapsadığı, ağırlıklı olarak ise Doğu 
Anadolu (22 çalışma) ve Karadeniz (11 çalışma) bölgelerinde yapıldığı görülmektedir. 

3. MOLEKÜLER TANIMLAMA ÇALIŞMALARI 

Ülkemizin sahip olduğu tohumdan yetişmiş milyonlarca ceviz genetik kaynağı, araştırmacılara 
eşsiz bir hazine sunmuş ve bunun sonucunda her yörede seleksiyon çalışmaları yapılmış ve 
yapılmaya devam etmektedir. İlki 1970’li yıllarda yapılan ceviz seleksiyonu ve hali hazırda 
yürütülen bu çalışmalar genellikle Seleksiyon-I aşamasında kalmakta ve devamı olan 
Seleksiyon-II aşaması çoğunlukla yapılmamaktadır. Ceviz çeşitlerinin tanımlanmasında son 
yıllarda DNA markörleri sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (Erdoğan ve Aygün, 2016; Orman 
ve ark., 2017; İpek ve ark., 2019). 
 
Türkiye’de cevizde ilk moleküler çalışma SAMPL ve AFLP teknikleri kullanılarak Kafkas ve 
ark. (2005) tarafından yapılmıştır. Çalışmada 21 ceviz çeşit ve genotipinde 6 AFLP ve 2 
SAMPL primer kombinasyonu kullanılmış, %50.4’ü polimorfik olmak üzere toplam 230 bant 
elde edilmiştir. Çalışmada Maraş-18 ile Maraş-46; KSÜ-5 ile Sütyemez-1; Maraş-12 ile 
Sütyemez-2; Kaman-3 ile Kaman-4 ve KSÜ-11 ile Maraş-10 genotiplerinin yakın akraba 
oldukları saptanmıştır. Çalışma sonucunda, SAMPL tekniğinin AFLP tekniğine göre cevizde 
akraba genotiplerin ayırımında daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir.  
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Ülkemizde cevizde moleküler tanımlama konusundaki bir diğer çalışma Doğan (2006) 
tarafından yerli ve yabancı 62 çeşit / genotip ile RAPD ve ISSR tekniği kullanılarak yapılmıştır. 
200 adet RAPD ile 108 adet ISSR primeri 7 ceviz genotipinde polimorfizm bakımından test 
edilmiş ve polimorfizm oranına göre seçilen 25’şer adet RAPD ve ISSR primerleri bütün ceviz 
genotiplerine uygulanmıştır. RAPD tekniğinde 144 adedi polimorfik olan toplam 211 bant elde 
edilmiş, bunun sonucunda genetik benzerlik katsayısı 0.63 ile 0.95 arasında değişmiştir. ISSR 
tekniğinde toplam 181 bandın 129 adedi polimorfik olarak belirlenmiş olup, genetik benzerlik 
katsayısı 0.62-0.94 arasında değişmiştir. RAPD ve ISSR tekniklerinin kombinasyonu ile 
yapılan analizlerde ise, genetik benzerlik katsayısı 0.65 ile 0.93 arasında tespit edilmiştir. 
Kullanılan iki teknik arasındaki korelasyon 0.46 olarak orta seviyede bulunmuştur. Ceviz 
genotipleri arasında genetik çeşitliliği saptamada, polimorfizm ve genotipler arasında 
benzerliği belirlemede iki tekniğin birbirine benzer olduğu, ancak tekrarlanabilirlik açısından 
ISSR tekniğinin RAPD tekniğine göre üstün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Kaman cevizlerinde apomiksis olasılığını moleküler markörleri kullanarak ortaya çıkarmayı 
çalışan Akcan (2007), Kırşehir’in Kaman ilçesinde apomiktik olduğu iddia edilen genotiplere 
ait tohumlardan yetiştirilen 60 genotip ile orjinal Kaman-1 ve Kaman-5 genotipleri olmak üzere 
çalışmasında toplam 62 genotipi kullanmıştır. Araştırıcı çalışmasında ISSR yönteminde 15 adet 
polimorfik primeri kullanırken, SRAP tekniğinde ise 120 primer kombinasyonundan seçtiği 10 
primer kombinasyonu kullanmıştır. ISSR analizinde 122 adet, SRAP tekniğinde ise 100 adet 
polimorfik bant elde edildiği bildirilmiştir. Kaman-1 ve Kaman-5 genotipleri arasındaki 
benzerlik indekslerini 0.60 ile 0.93 arasında belirleyen araştırıcı, aşısız olarak ve apomiktik 
olduğu iddiası ile satılan ceviz fidanlarının apomiktik olmadığı sonucuna varmıştır. Çalışmada 
ISSR yönteminin SRAP tekniğine göre birbirine yakın ceviz genotiplerini daha iyi ayırdığı 
belirlenmiştir. Ayrıca ISSR ile SRAP genetik benzerlik katsayıları arasındaki korelasyon düşük 
(0.22) bulunmuştur. 
 
Ertürk ve Dalkılıç (2011) Türkiye orjinli 6 genotip ile Franquette ve Pedro ceviz çeşitlerinin 
arasındaki genetik ilişkiyi ortaya çıkarma amacıyla yaptıkları çalışmada, 45 RAPD primeri 
kullanarak toplamda 513 bant elde etmiştir. Araştırıcılar elde edilen bantların 340 tanesinin 
polimorfik olduğunu ve bantların moleküler büyüklüklerinin ise 200-5000 bp arasında değişim 
gösterdiğini bildirmiştir. Çalışmada yer alan çeşit ve genotiplerin soyağacında 3 ana grupta 
kümelendiği ve en yakın benzerliğin No-2 ve No-8 genotipleri arasında (0.779) tespit edildiğini 
bildirmişlerdir. 
 
Kaya (2013) Uzundere (Erzurum) ilçesinin Cevizli köyünden selekte ettiği 30 ceviz genotipi 
arasındaki genetik ilişkiyi RAPD tekniği ile belirlemiştir. RAPD analizi için kullanılan 27 adet 
primerden amplifikasyon durumuna göre 19 primer tüm genotiplere uygulanmıştır. RAPD 
tekniğinde 73 adedi polimorfik olan 81 adet bant elde edilmiştir. Tüm bantlar 
değerlendirildiğinde polimorfik olanların oranları %81.40, primer başına polimorfik bant oranı 
ise 4.26 olarak bulunduğunu bildirmiştir. Genotipler arasında en düşük farklılık oranı C14 ile 
C17 nolu genotipler arasında, en yüksek ise C18 ve C22 nolu genotipler arasında tespit 
edilmiştir. 
 
Doğan ve ark. (2014) önemli standart ceviz çeşitleri ile ülkemizde ümitvar olarak seçilmiş 
genotiplerin yer aldığı 59 ceviz çeşit ve genotipinin genetik karakterizasyonunu toplam 66 adet 
primerle (25 RAPD, 25 ISSR, 16 SSR) analiz etmiştir. Çalışma sonucu UPGMA metodu 
kullanılarak oluşturulan dendogramda ceviz genotipleri üç ana gruba ayrılmıştır. Buna göre, 
birinci grupta Kahramanmaraş ve Yalova orijinli genotipler, ikinci grupta Kırşehir, Tokat ve 
Çorum orijinli genotipler ve üçüncü grupta ise ABD ve Fransa orijinli yabancı çeşitler yer 
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almıştır. Genotipler arasındaki benzerlik oranı %58-91 arasında değişmiş, KR-2 ile Karabodur 
genotipleri arasındaki benzerlik oranı %58 ile en düşük, Akça-2 ile Back genotipi arasındaki 
benzerlik oranının ise %91 ile en yüksek olarak belirlenmiştir. Çalışmada yer alan 25 RAPD, 
25 ISSR ve 16 SSR marköründen en yüksek polimorfizm oranı %99 ile SSR tekniğinden elde 
edilmiştir. 
 
Erdoğan ve Aygün (2016) RAPD moleküler belirteci ile 26 ceviz genotipinin genetik 
karakterizasyonunu ortaya koyarak genotipler arasındaki ilişkileri belirlemiştir. Çalışma 
sonucunda elde edilen dendogramda genotipler 3 farklı grupta toplanırken, genetik benzerlik 
indisi 0.42 ile 0.94 arasında değişmiştir. Birbirine en yakın genotipler Kaplan-86 ve Yalova-1 
olurken, en uzak genotipler ise 65/7 genotipi ile Hartley çeşidi olmuştur. Araştırıcılar çalışma 
sonucunda, DNA’nın kaliteli olduğu ve reaksiyon koşullarının optimize edildiği sürece RAPD 
tekniğinin güvenilir sonuçlar verdiğini bildirmiştir. 
 
Orta Anadolu’da yer alan Kayseri yöresinden seçilen 50 ceviz genotipi arasındaki genetik 
benzerliği ortaya çıkarmak amacı ile Uzun ve ark. (2017) tarafından SRAP moleküler markır 
tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, ceviz genotiplerinde DNA seviyesinde genetik çeşitliliği 
saptamak için 20 adet SRAP primer kombinasyonu kullanılmıştır. Bunun sonucunda 117 adedi 
polimorfik olan toplam 130 adet bant elde edilmiştir. Ceviz genotipleri arasındaki genetik 
benzerlik düzeyleri 0.62–0.93 arasında değişirken, genel olarak çalışmada kullanılan tüm 
genotipler birbirinden ayrılmıştır. Birbirine en yakın genotiptiler 0.93 benzerlik düzeyi ile 49 
ve 50 nolu genotipler olmuştur. Çalışma sonucunda araştırıcılar oldukça yüksek oranda tespit 
edilen polimorfizm oranının (%90) ıslah çalışmaları için önem arz ettiğini belirtmiştir. 
 
Türkiye’nin değişik bölgelerinden toplanan 154 ceviz genotipinin genetik çeşitliliğini tespit 
etmek için Dizileyerek Genotipleme (GBS) işaretleyicileri Orman ve ark. (2017) tarafından bir 
çalışmada kullanılmıştır. GBS işaretleme yöntemi toplamda 16.767 SNP (tek nükleotit 
polimorfizm) markörü üretmiş olup, filtreleme işleminden sonra ceviz genotiplerinin genetik 
çeşitlilik analizi için 13.611 adet polimorfik SNP markörü kullanılmıştır. Elde edilen temel 
bileşenler analizi sonuçları, çalışmada yer alan 154 ceviz genotipinin üç gruba ayrıldığını ortaya 
koymuştur. Çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında, GBS işaretleyicilerin ceviz genotiplerinin 
çeşitlilik analizi ve değerlendirilmesinde etkili olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır.  
 
Orman (2018) Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunana 42 
adet ceviz genotipinin arasındaki genetik benzerliği ortaya çıkarmak amacıyla ISSR moleküler 
markör tekniğini uygulamıştır. Kullanılan 25 adet ISSR primerinden toplam 196 bant elde 
edilmiş, bunların 156 adedi polimorfik bulunmuştur. Genotiplerin benzerlik indeksi ise 0.21 ile 
0.83 oranı arasında değişmiştir. Çalışma sonucunda, Salto/6 ile 144/84 genotipleri birbirlerine 
en yakın, Franquette ile 65/C116 genotipleri ise genetik olarak birbirine en uzak genotipler 
olarak tespit edilmiştir. 
 
İpek ve ark. (2019) Akşehir, Beyşehir ve Höyük (Konya) ilçelerinde morfolojik tanımlama 
sonucunda 300 ceviz genotipi arasından seçmiş oldukları 8 ümitvar genotip ile Kaman, Maraş-
18, Şebin, Bilecik, Şen-2, Fernor, Pedro, Franquette ve Chandler çeşitleri arasındaki genetik 
benzerlikleri ortaya koyarak moleküler tanımlama yapmıştır. Çalışmada 17 adet ISSR-DNA 
markörü kullanılmış olup, sonuçta en yüksek benzerlik oranın %89.10 ile AK-2 ve AK-3 
genotipleri arasında, en düşük benzerlik oranının ise %49.10 ile Franquette ve Chandler 
çeşitleri arasında olduğu bildirilmiştir. 
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SONUÇ 

Anadolu’nun neredeyse her alanında yapılan seleksiyon çalışmaları sonucunda binlerce ümitvar 
ceviz genotipi değişik araştırıcılarca belirlenmiştir. Bu ıslah programları sonucunda önemli 
ceviz çeşitleri tescil edilerek üretime sunulmuştur. Önceki yıllarda çeşit adayı genotiplerin 
sadece morfolojik tanımlaması yapılırken, günümüzde bunlara moleküler tanımlama da 
eklenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Anadolu’nun ceviz gen kaynakları bakımından oldukça 
zengin olduğuna işaret etmektedir.   
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ÇUKUROVA KOŞULLARINDA FARKLI CİN MISIRI ÇEŞİT VE 
POPÜLASYONLARININ BAZI AGROMORFOLOJİK KARAKTERLER İLE 

KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN İCELENMESİ 
THE INVESTIGATION OF DIFFERENT POP CORN VARIETIES AND POPULATIONS 

FOR SOME AGROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND QUALITY 
PROPERTIES IN THE CUKUROVA CONDITIONS 
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ÖZET 
Bu araştırma, farklı cin mısırı çeşitleri ve popülasyonlarının Çukurova Bölgesi koşullarında 
dane verimi, bazı agromorfolojik özellikler ve dane patlama özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Araştırma ve 
Uygulama alanında 2019 yetiştirme yılında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 
tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.  Araştırmada, çeşitli kurum ve kuruluşlarca tescil ettirilmiş 
dokuz adet hibrit cin mısırı çeşidi ile dört adet popülasyonun tohumları kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında cin mısırı hibrit çeşitleri ve yerel popülasyonlarında; bitki boyu, koçanda 
dane sayısı, koçan dane verimi, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, 1000 dane ağırlığı, dane verimi 
ve patlama hacmi gibi agromorfolojik ve kalite parametreleri incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre; ÇZCİN5 popülasyonu bitki boyu, koçan dane verimi ve hektolitre ağırlığı; 
SH2662 hibrit çeşidi, koçanda dane sayısı yönünden, Koçcin hibrid çeşidi bin dane ağırlığı 
yönünden, R997 hibrit çeşidi dane verimi yönünden, SH 9201 hibrit çeşidi de patlama hacmi 
yönünden üstünlük göstermişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Cin Mısırı, Dane Verimi, Agromorfolojik Karakterler  

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the grain yield, some agromorphological characteristics 
and grain popping characteristics of different popcorn varieties and populations in Çukurova 
Region conditions in the Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Çukurova 
University. In this research, the seeds of the nine hybrid popcorn varieties registered by various 
institutions and organizations, and four populations were used as research materials. Within the 
scope of the research, popcorn genotypes were evaluated for plant height, number of grains per 
cob, grain yield per cob, hectoliter weight, moisture content, 1000 seed weight, grain yield and 
popping volume. According to the results, ÇZCİN5 population prominent in terms of plant 
height, grain yield per cob and hectoliter weight; SH 2662 variety for grains per cob; Koçcin 
variety for 1000 grain weight; R997 variety for grain yield; Sh 9201 variety for popping volume.     

Keywords: Popcorn, Grain Yield, Agromorphological Characters 
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GİRİŞ 

Mısır bitkisi tarla bitkileri içerisinde üretim yönünden oldukça önemli bir yere sahip olup, 
dünyada 1.03 milyar tonluk üretim ile ilk sırada, 184 milyon hektar ekim alanı ile buğdaydan 
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise, mısır ekim alanı 5.9 milyon hektar ve toplam 
üretim 5.7 milyon ton dolayında olup, son 15 yıllık süre incelendiğinde ülkemiz mısır ekim 
alanlarında % 23.6’lık, üretim miktarında ise % 190’lık bir artış dikkati çekmektedir (Saygı ve 
Toklu, 2017; TÜİK, 2019). 

Cin mısırı çerezlik olarak tüketilmekte ve ülke genelinde küçük alanlarda ekilmektedir. 
Ülkemizde tescilli hibrit cin mısırı çeşit sayısı 14 dolayında olup, üretimin arttırılması için bu 
sayının arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Cin mısırının ülkemizde ekim ve üretimi ile ilgili 
resmi istatistikler olmamakla birlikte, cin mısırı tohumculuğu ve üretim sektörü ile yapılan yüz 
yüze görüşmelerden derlenen bilgilere göre; 2018 yılında ülkemizde toplam ekim alanının  80-
85 bin da dolayında olduğu saptanmıştır (Anonim, 2018). Ekim alanlarının, Elbistan (40-50 bin 
da), Tarsus (10-15 bin da), Aydın ve Denizli (15 bin da) ve Şanlıurfa (5-10 bin da) yöresinde 
yoğunlaştığı saptanmıştır. Ülkemiz çerezlik cin mısırı ihtiyacı yıllık ortalama 40 bin ton 
civarında olup, yıllara göre değişmekle birlikte üretim fazlası (15-20 bin ton) yurt dışına ihraç 
edilmektedir. Ülkemizde cin mısırı ekim alanlarında ortalama dane verimi 600-650 kg/da 
dolayındadır.  

Bu araştırmanın amacı, farklı kurum ve kuruluşlardan sağlanan ve ülkemizde halen 
yetiştiriciliği yapılan melez cin mısırı çeşitleri ve popülasyonlarını bazı bitkisel özellikler, dane 
verimi ve patlama hacmi yönünden değerlendirmektir.   

MATERYAL VE METOD 

Bu araştırmada, farklı kurum ve kuruluşlardan temin edilmiş 9 adet melez cin mısırı çeşidi ile 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmekte olan cin mısırı 
ıslahı çalışmalarında ümitvar bulunan 4 adet cin mısırı popülasyonunun tohumları materyal 
olarak kullanılmıştır. Araştırma 2019 yılında, birinci ürün mısır yetiştirme koşullarında, 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama 
Alanında yürütülmüştür. Denemeler; tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü 
olarak kurulmuş, her bir genotipe ait tohumlar 5 m uzunluğunda 4 sıraya sıra arası 70 cm, sıra 
üzeri 16 cm olacak şekilde elle ekilmiştir. Yapılan toprak analizleri sonucuna göre, toprakta 
mevcut besin maddesi miktarları dikkate alınarak, Özkan ve Ülger (2011)’in belirttiği uygun 
gübre dozu uyarınca dekara 20 kg saf N, 8 kg P2O5 ve 8 kg K2O olacak şekilde, azotun yaklaşık 
1/3’lük kısmı ile fosfor ve potasyumun tamamı taban gübresi olarak, kalan azot miktarı tepe 
püskülü oluşumundan bir hafta öncesine kadar verilmiştir. Ekimden, bitkilerin 4-6 yapraklı 
devreye ulaştığı döneme kadar yağmurlama sulama, bu dönemden sonra damla sulama yöntemi 
bitkilerin su ihtiyacı karşılanmıştır. Bitkilerin vegetatif ve generatif dönemlerini kapsayan 
büyüme ve gelişme sürecinde, bölgemizde mısırda zarar oluşturan hastalık ve zararlıların 
gözlemi yapılarak, gerek duyulduğunda kimyasal mücadele yapılmıştır. Bitkiler fizyolojik 
olgunluğunu tamamladıktan sonra her parselin ortadan iki sırasında baştan ve sondan 1m’lik 
kısmı hariç tüm koçanlar elle hasat edilerek gerekli gözlem ve ölçümler Anderson ve ark. 
(1984), Ülger ve ark. (1997) ve Kara (2006)’nın bildirdiği yöntemler de dikkate alınarak 
yapılmıştır. Verilerin istatistiki analizleri JMP 7 istatistik paket programı kullanılarak yapılmış, 
ortalamalar arasındaki gruplandırmalar için Tukey testi kullanılmıştır. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Araştırmada incelenen cin mısırı çeşit ve popülasyonlarında saptanan bitki boyu, koçanda dane 
sayısı, koçan dane verimi ve hektolitre ağırlığına ilişkin ortalama veriler ile varyasyon katsayısı 
ve önem seviyeleri Çizelge 1’de verilmiştir.  
Çizelge 1’in incelenmesinden, bitki boyu, koçanda dane sayısı, koçan dane verimi ve hektolitre 
ağırlığı yönünden ortalamalar arasındaki farkın istatistiki olarak (p≤0.01) önemli olduğu 
saptanmıştır. Tüm çeşit ve popülasyonların ortalama bitki boyu 205.9 cm, en düşük ÇZCİN6 
popülasyonunda 185 cm ve en yüksek ÇZCİN5 popülasyonunda 222.4 cm olarak saptanmıştır. 
 
Çizelge 1. Cin mısırı çeşit ve popülasyonlarında bazı bitkisel özellikler için saptanan ortalama 

veriler  
Cin mısırı melez 

çeşitleri ve 
popülasyonları 

Bitki boyu 
(cm) Koçanda dane sayısı Koçan dane verimi 

(g) 
Hektolitre ağırlığı 

(kg/hl) 

Baharcin 210.0 abc** 633.8 bcd 82.6 cd 79.5 b 
Elacin 188.7 cd 584.0 d 67.3 f 83.3 a 
SH 9201 217.8 ab 597.0 cd 77.5 de 85.8 a 
Bulut 214.0 ab 620.2 bcd 79.6 de 84.1 a 
R997 200.0 a-d 675.9 b 96.0 ab 85.4 a 
Koçcin 209.3 a-d 639.9 bcd 90.3 bc 86.4 a 
Nermin-cin 207.5 a-d 633.0 bcd 74.6 ef 84.2 a 
Antcin98 212.6 abc 640.9 bcd 78.1 de 85.1 a 
SH2662 215.0 ab 755.4 a 97.6 ab 84.2 a 
ÇZCİN2 200,3 a-d 660.4 bc 91.6 b 85.2 a 
ÇCCİN4 194.3 bcd 632.6 bcd 83.3 cd 84.1 a 
ÇZCİN5 222.4 a 597.7 cd 99.8 a 86.8 a 
ÇZCİN6 185.0 d 671.2 bc 77.6 de 86.4 a 
Ortalama 205.9 641.7 84.3 84.7 
VK (%) 5.56 6.86 11.77 2.22 
Önem seviyesi ** ** ** ** 

**: Genotipler arasındaki fark p≤0.01 düzeyinde önemli olup, aynı harf grubunda yer alan ortalamalar arasındaki 
fark p≤0.01 düzeyinde önemsizdir 

Koçanda ortalama dane sayısı 641.7 adet, en düşük Elacin çeşidinde (584 adet), en yüksek 
SH2662 çeşidinde (755.4 adet) belirlenmiştir (Çizelge 1). Koçan dane verimi en düşük Elacin 
çeşidinde (67.3 g), en yüksek ÇZCİN5 popülasyonunda (99.8 g) ve tüm genotiplerde ortalama 
84.3 g olarak bulunmuştur. Tüm mısır hibrit çeşit ve popülasyonlarında ortalama hektolitre 
ağırlığı 84.7 kg/hl olarak saptanmış, en düşük Baharcin çeşidinde (79.5 kg/hl) olmuş, diğer çeşit 
ve popülasyonlar bu özellik yönünden aynı istatistiki grupta yer almıştır. 

Araştırmada incelenen cin mısırı çeşit ve popülasyonlarında saptanan dane nem içeriği, bin 
dane ağırlığı, dane verimi ve patlama hacmine ilişkin ortalama veriler ile varyasyon katsayısı 
ve önem seviyeleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2’nin incelenmesinden; dane nem içeriği dışındaki diğer bitkisel özellikler için cin 
mısır melez çeşitleri ve popülasyonları arasında oluşan farkın p≤0.01 düzeyinde önemli olduğu 
görülmektedir. Tüm cin mısır melez çeşitleri ve popülasyonlarının ortalama bin dane ağırlığı 
157.7 g olarak saptanmış, en düşük bin dane ağırlığı Nermincin çeşidinde 141.2 g, en yüksek 
ise Koçcin çeşidinde 177.7 g olarak belirlenmiştir. Tüm cin mısır melez çeşitleri ve 
popülasyonlarının ortalama dane verimi 521.7 kg/da olarak saptanmış, en düşük Baharcin 
çeşidinde 382.1 kg/da, en yükksek R997 çeşidinde 768.4 kg/da olarak saptanmıştır. Patlama 
hacmi ortalama 23.9 cm3/g olarak bulunmuş, en düşük patlama hacmi ÇZCİN5 popülasyonunda 
20.0 cm3/g, en yüksek patlama hacmi SH 9201 çeşidinde 29.7 cm3/g olarak saptanmıştır.  
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Konu ile ilgili olarak yürütülen bazı araştırmalarda; Tekkanat ve Soylu (2005), Karaman 
ekolojik şartlarında cin mısırı çeşitlerinin verim ve morfoloji ile ilgili özelliklerini belirlemek 
için yürüttükleri araştırmada, incelenen cin mısırı genotipleri arasında bitki boyu, koçanda dane 
sayısı, koçan dane verimi, ve dane verimi gibi özellikler yönünden önemli farklılıklar 
saptadıklarını, Vieira ve ark. (2009) uygun hatların uygun ıslah programlarında kullanılması ile 
cin mısırında patlama hacmi ve dane veriminin eş zamanlı olarak geliştirilebileceğini, Da Silva 
ve ark. (2010) cin mısırında dane verimi üzerinde dominant, patlama hacmi üzerinde resesif 
genlerin etkili olduğunu, İdikut ve ark. (2012), yerel cin mıısırı popülasyonları arasında verim 
ve verim komponentleri yönünden geniş varyasyonlar belirlediklerini; İdikut ve ark. (2015), 
tepe püskül çıkış süresi, koçan püskülü çıkış süresi, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu, koçan 
uzunluğu, koçan çapı, koçanda sıra sayısı, koçanda sıradaki dane sayısı, koçan dane oranı ve 
dane verimi yönünden cin mısırı genotipleri arasında farklılıklar oluştuğunu; Öztürk ve ark. 
(2016) yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı 35 adet kendilenmiş cin mısırı hattı arasında önemli genetik 
varyasyonlar gözlemlediklerini rapor etmişlerdir. 

Çizelge 2. Cin mısırı çeşit ve popülasyonlarında bazı bitkisel özellikler için saptanan ortalama 
veriler  

 
Cin mısırı 
genotipleri 

Dane nem içeriği 
(%) 

Bin dane ağırlığı 
(g) 

Dane verimi 
(kg/da) 

Patlama hacmi 
(cm3/g) 

Baharcin 13,5 158.5 bcd 382.1 f 23,5 bc 
Elacin 13,5 166.1 ab 405.7 ef 22,5 bc 
SH 9201 13,5 156.5 b-e 580.6 b 29,7 a 
Bulut 14,1 150.7 def 478.1 cde 25,1 abc 
R997 13,7 160.3 bcd 768.4 a 24,5 abc 
Koçcin 13,7 177.7 a 510.7 bcd 25,4 abc 
Nermin-cin 14,1 141.2 f 594.0 b 23,5 bc 
Antcin98 13,9 152.8 c-f 420.8 def 21,6 bc 
SH2662 13,8 164.2 bc 577.1 b 26,3 ab 
ÇZCİN2 13,6 146.1 ef 555.0 bc 22,9 bc 
ÇCCİN4 13,7 156.6 b-e 466.4 c-f 20,9 bc 
ÇZCİN5 13,6 156.6 b-e 594.2 b 20,0 c 
ÇZCİN6 13,6 163 bc 449.2 def 24,5 abc 
Ortalama 13,7 157,7 521,7 23,9 
VK (%) 1,51 5,88 20,14 10,58 
Önem seviyesi Ö.D. ** ** ** 

**: Genotipler arasındaki fark p≤0.01 düzeyinde önemli olup, aynı harf grubunda yer alan ortalamalar arasındaki 
fark p≤0.01 düzeyinde önemsizdir 

Elde edilen sonuçlara göre; ÇZCİN5 popülasyonu bitki boyu, koçan dane verimi ve hektolitre 
ağırlığı; SH2662 çeşidi, koçanda dane sayısı yönünden, Koçcin çeşidi bin dane ağırlığı 
yönünden, R997 çeşidi dane verimi yönünden, SH 9201 çeşidi de patlama hacmi yönünden 
üstünlük göstermişlerdir. Mevcut çeşit ve popülasyonların performanslarının daha iyi 
belirlenmesi için benzer araştırmaların farklı yıllar ve çevreleri kapsayacak şekilde 
yürütülmesine ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Bu araştırma, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen Gen Bankasından temin 
edilen 66 adet yerel mısır popülasyonunu agromorfolojik bazı bitkisel özellikler yönünden 
değerlendirmek amacıyla, 2019 yılı birinci ürün mısır yetiştirme koşullarında, Çukurova 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama alanında 
yürütülmüştür. Araştırmada; bir yıl önce yetiştirilip açık tozlamaya bırakılan her bir 
popülasyondan rastgele seçilen 5 koçanın harmanlanan tohumlarının belirli oranda 
karıştırılması ile elde edilen tohumlar materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
verilere göre; bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, koçan boyu, koçan çapı, koçanda sıra sayısı, 
koçanda sıradaki dane sayısı, koçanda dane sayısı, tek koçan ağırlığı, koçan dane oranı, bin 
dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, nem içeriği ve koçan dane verimi yönünden yüksek oranda 
varyasyonlar saptanmış olup, incelenen yerel mısır popülasyonlarının mısır ıslahında önemli 
olduğunu ve verim ve kalite yönünden üstün hatların geliştirilmesi için etkin kullanılabileceğini 
söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Yerel Popülasyon, Agromorfolojik Özellik, Islah 

ABSTRACT 

This research was carried out to evaluate some agromorphological plant characteristics of 66 
maize landraces obtained from Menemen Gene Bank of Aegean Agricultural Research 
Institute, in the research and application area of Çukurova University, Faculty of Agriculture, 
Department of Field Crops at the first crop production conditions in 2019. In this study; each 
population left to the open pollination and the seeds bulking the harvested of 5 ears randomly 
selected from each population, were grown one year ago, were used as research materials. As 
a result, high variations have been identified such as plant height, first cob height, cob length, 
cob diameter, number of rows in the cob, number of kernels in the cob, single cob weight, cob 
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grain rate, thousand kernel weight, hectoliter weight, moisture content. However, it is obviously 
seen that public populations are significantly important in corn breeding and in can be used 
effectively to improve superior lines in terms of yield and quality. 

Keywords: Maize, Landraces, Agromorphological Character, Breeding 

GİRİŞ 
Mısır, insan ve hayvan besini olarak önemli bir yere sahip olup, istatistiki verilere göre, dünyada 
yaklaşık olarak 1.03 milyar tonluk üretim ile tüm tahıllar içerisinde ilk sırada, 184 milyon hektar 
ekim alanı ile buğdaydan sonra ikinci sırada yer almaktadır (FAO, 2019). Ülkemizde ise, mısır 
ekim alanı 5.9 milyon hektar ve toplam üretim 5.7 milyon ton dolayındadır. Son 15 yıllık süre 
incelendiğinde ülkemiz mısır ekim alanlarında % 23.6’lık, üretim miktarında ise % 190’lık bir 
artış göze çarpmakta olup (Saygı ve Toklu, 2017; TÜİK, 2019), bu artışa neden olan temel 
faktörün birim alandan elde edilen verim artışı olduğu saptanmıştır. Yapılan projeksiyonlar, 
Dünya nüfusunun artmaya devam edeceğini ve 2050 yılında mevcut artış hızı ile 9 milyar 
dolayına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda mevcut bitkisel üretimin de %50-60 
dolayında artırılması gerektiği bildirilmektedir (Anonim, 2016). Mısır, daneleri ve sap ve 
samanı besin maddesi ve endüstride yaygın olarak kullanılabilen, bu nedenle ekonomik değeri 
yüksek olan bir tahıldır. Dünya üzerinde artan nüfusa karşılık, tarım yapılabilecek alanların 
maksimum sınırlarına ulaşmış olması, ihtiyaç duyulan üretim artışının ancak üretim potansiyeli 
yüksek olan yeni çeşitler geliştirilmesi ile mümkün olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, 
mısır ıslahı çalışmalarında geniş bir genetik materyal ile çalışmak, yeterli varyasyona ulaşmak 
ve mevcut elit hatların potansiyelini geliştirmek için oldukça önemlidir. Mısırın ülkemize 
yaklaşık olarak 16. yüzyılda girdiği o günden bu zamana kadar ülkemizin birçok bölgesinde 
yetiştirildiği rapor edilmiştir (Kün, 1978). Bu durum göz önüne alınarak, yabancı döllenen bir 
bitki olan mısırda, farklı bölgelerde yetiştirilen ve yerel genotipler olarak adlandırılan mısır 
genotiplerinin incelenmesi ve verim ve kalite özellikleri yönünden ıslah çalışmalarında etkin 
olarak kullanılması önem taşımaktadır. Mısırda verim ve kalite yönünden üstün genotiplerin 
geliştirilmesinde yerel genotiplerin önemi birçok araştırıcı tarafından vurgulanmıştır (Strigens 
ve ark., 2013; Artega ve ark., 2016). Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, ülkemizde farklı 
bölgelerden toplanmış ve popülasyon niteliğindeki yerel mısır popülasyonlarının bazı 
agromorfolojik bitkisel özellikler yönünden değerlendirilmesi olarak açıklanabilir. 

MATERYAL VE METOD 
Bu araştırmada materyal olarak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen Gen 
Bankasından temin edilen 66 adet yerel mısır popülasyonu materyal olarak kullanılmıştır 
(Çizelge 1). Araştırmaya ilişkin tarla çalışması, 2019 yılı birinci ürün mısır yetiştirme 
koşullarında, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve 
Uygulama alanında kurulmuştur. Araştırmada; bir yıl önce yetiştirilip açık tozlamaya bırakılan 
her bir popülasyondan rastgele seçilen 5 koçanın harmanlanan tohumlarının belirli oranda 
karıştırılması ile elde edilen tohumlar ekilmiştir.  Her popülasyona ait tohumlar, 2 m 
uzunluğunda 2 sıraya, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 16 cm olacak şekilde elle ekilmiş, 
popülasyonlar arasında bir sıra boş bırakılmıştır. Bitkilerin yetişme süresi boyunca toplam 30 
kg/da saf azot, 10 kg/da P2O5 ve 10 kg/da K2O olacak şekilde topraktaki besin elementleri de 
dikkate alınarak gübreleme uygulanmış, azotun 10 kg/da’lık kısmı ile fosfor ve potasyumun 
tamamı ekimde taban gübresi olarak verilmiş, azotun kalan kısmı bitkiler 40-50 cm boya 
ulaştıklarında bloklara elle serpme şeklinde verilmiştir. Yabancı otlarla mücadele traktörle ve 
elle çapalama şeklinde yapılmıştır. Bitkinin vegetasyon süresi boyunca ekimden sonra çıkış için 
ve çıkıştan sonra ilk sulama yağmurlama olarak, diğer sulamalar damla sulama şeklinde 
yapılarak bitkinin su ihtiyacı karşılanmıştır. Bitkiler fizyolojik olgunluğunu tamamlayarak 
hasat olgunluğuna geldiğinde her parselden rastgele 5 bitkiden koçanlar alınarak, bitkisel 
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özelliklere ilişkin gözlem ve ölçümler; Anderson ve ark. (1984), Ülger ve ark. (1997), Kara 
(2006)’nın kullandıkları metodlar uyarınca yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen ortalama 
verilerin değerlendirilmesinde Ms-Office ve JMP programları kullanılmış ve basit istatistiki 
veriler bulunarak değerlendirilmiştir. 
 
Çizelge 1. Araştırmada materyal olarak kullanılan mısır popülasyonlarına ilişkin bilgiler 
 

Sıra No Kütük No  Toplandığı il Sıra No Kütük No  Toplandığı il 
1 TR 37054 ANKARA 34 TR 54177 AĞRI 
2 TR 37365 KASTAMONU 35 TR 54187 KARS 
3 TR 37836 GİRESUN 36 TR 54188 KARS 
4 TR 37977 TOKAT 37 TR 54190 KARS 
5 TR 38344 TEKİRDAĞ 38 TR 54198 ERZURUM 
6 TR 38386 KIRKLARELİ 39 TR 54205 İZMİR  
7 TR 39601 ARTVİN 40 TR 54209 İZMİR  
8 TR 42680 TEKİRDAĞ 41 TR 54211 İZMİR  
9 TR 44364 SAMSUN 42 TR 54212 İZMİR  
10 TR 48447 GAZİANTEP 43 TR 54215 MUĞLA 
11 TR 50647 AYDIN 44 TR 54219 ANTALYA 
12 TR 50638 İZMİR  45 TR 55455 GİRESUN 
13 TR 50127 KÜTAHYA 46 TR 55457 GİRESUN 
14 TR 50163 KÜTAHYA 47 TR 55543 ORDU 
15 TR 50166 UŞAK 48 TR37931 SAMSUN 
16 TR 50199 BURDUR 49 TR 39717 MUĞLA 
17 TR 50200 BURDUR 50 TR 42527 ÇANAKKALE 
18 TR 49162 AMASYA 51 TR 42700 İSTANBUL 
19 TR 49293 TOKAT 52 TR 57659 RİZE 
20 TR 49302 TOKAT 53 TR 57660 ARTVİN 
21 TR 49333 TRABZON 54 TR 57663 TRABZON 
22 TR 50504 BALIKESİR 55 TR42971 BALIKESİR 
23 TR 50514 UŞAK 56 TR 42980 BALIKESİR 
24 TR 50522 UŞAK 57 TR 42577 EDİRNE 
25 TR 50525 UŞAK 58 TR 42691 İSTANBUL 
26 TR 50539 ISPARTA 59 TR 42715 SAKARYA 
27 TR 50542 BURDUR 60 TR 48518 AMASYA 
28 TR 50546 BURDUR 61 TR 42705 İSTANBUL 
29 TR 50576 AYDIN 62 TR 73645 ESKİŞEHİR 
30 TR 50582 AYDIN 63 TR 73761 ESKİŞEHİR 
31 TR 53246 MUĞLA 64 TR 73836 ESKİŞEHİR 
32 TR 54173 ERZİNCAN 65 TR 74224 KASTAMONU 
33 TR 54174 AĞRI 66 TR 74311 KAYSERİ 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırmada her bir popülasyondan alınan örneklerde yapılan gözlem ve ölçümlerden elde 
edilen ortalama verilere göre saptanan bazı temel istatistikler aşağıda Çizelge 2’de verilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen verilere göre saptanan temel istatistikler incelendiğinde (Çizelge 2), 
Tüm popülasyonlarda ortalama bitki boyunun 167.2 cm olduğu; en düşük 54 cm, en yüksek 
214.9 cm bulunduğu görülmektedir. İlk koçan yüksekliği bitki boyu ile yakın ilişkili bir özellik 
olup, tüm popülasyonlarda en düşük 17.2 cm, en yüksek 53.2 cm ve ortalama 36.4 cm olarak 
saptanmıştır. Hem bitki boyu hem de ilk koçan yüksekliği yönünden mısır popülasyonları 
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arasında geniş varyasyon olduğu dikkati çekmektedir. Koçan boyu mısırda önemli bir verim 
komponenti olup, mısır popülasyonlarında ortalama 18.1 cm, en düşük 12.8 cm ve en yüksek 
22.4 cm olarak saptanmış ve varyasyon katsayısı da %11 olarak tespit edilmiştir. Koçanda sıra 
sayısı, sıradaki dane sayısı ve koçanda dane sayısı mısırda doğrudan verimi olumlu etkileyen 
parametreler olup, koçanda sıra sayısı ile sıradaki dane sayısının çarpımı dane sayısını 
oluşturmaktadır. Araştırmada incelenen mısır popülasyonları, koçanda dane sayısı yönünden 
geniş bir varyasyon göstermiş; tüm popülasyonlarda en düşük 187.0, en yüksek 820.4 olarak 
saptanmıştır. İlave olarak yüksek varyans ve standart sapma değerleri de dane sayısı yönünden 
mısır popülasyonları arasındaki varyasyonun büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 
 Çizelge 2. Yerel mısır popülasyonlarında incelenen bitkisel özellikler için saptanan temel 

istatistiki veriler 

Bitkisel Özellik Ortalama Minimum Maksimum St. Sap. Varyans Var. Kat. 
(%CV) 

Bitki boyu (cm) 167.2 54.0 214.9 25.93 672.19 16 

İlk koçan yüksekliği 
(cm) 36.4 17.2 53.2 5.54 30.71 15 

Koçan boyu (cm) 18.1 12.8 22.4 2.00 4.01 11 

Koçan çapı (mm) 35.6 24.5 44.2 3.10 9.62 9 

Koçandaki sıra sayısı 38.7 16.4 55.2 5.32 28.34 14 

Koçanda sıradaki dane 
sayısı 15.5 10.8 19.4 1.71 2.93 11 

Koçanda dane sayısı 603.5 187.0 820.4 108.60 11794.18 18 

Tek koçan ağırlığı (g) 117.5 38.0 192.8 24.76 613.16 21 

Koçan dane oranı (%) 0.79 0.46 0.91 0.06 0.00 7 

Bin dane ağırlığı (g) 179.9 29.2 280.0 4.77 22.77 27 

Hektolitre ağırlığı 
(kg/hl) 82.1 43.2 89.2 6.70 44.87 8 

Nem içeriği (%) 12.5 11.2 16.5 0.70 0.49 6 

Koçan dane verimi (g) 93.7 20.4 154.4 20.50 420.23 22 

Tek koçan ağırlığı ve koçan dane oranı özellikleri de önemli parametreler olup, her iki özellik 
yönünden de yüksek varyasyonlar saptanmıştır. Bin dane ağırlığı mısırda dane iriliğinin de 
göstergesi olup, yüksek olması istenen bir özelliktir. Tüm popülasyonların ortalama bin dane 
ağırlığı 179.9 g, en düşük 29.2 g ve en yüksek 280 g olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). %27 
oranında saptanan varyasyon katsayısı ve yüksek varyans değeri, incelenen mısır 
popülasyonları arasında bin dane ağırlığı yönünden saptanan yüksek varyasyonun 
göstergesidir. Hektolitre ağırlığı mısırda önemli bir kalite parametresi olup, araştırma 
bulgularına göre tüm çeşitlerin ortalaması 82.1 kg/hl, en düşük 43.2 ve en yüksek 89.2 kg/hl 
olarak saptanmıştır. Dane nem içeriği de hasatta önem taşıyan bir bitkisel özellik olup, 
incelenen mısır popülasyonlarının dane nem içerikleri %11.2 ile % 16.5 arasında değişim 
göstermiş, ortalama ise %12.5 olarak saptanmıştır. Koçan dane verimi mısırda doğrudan dane 
veriminin ifadesi olup, araştırmadan elde edilen bulgulara göre tüm mısır popülasyonlarında 
ortalama koçan dane verimi 93.7 g, en düşük 20.4 g ve en yüksek 154.4 g olarak saptanmıştır. 
Bu verilere ilave olarak yüksek varyasyon katsayısı ve varyans değerleri mısır 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         208 

popülasyonlarının dane verimi yönünden yüksek bir varyasyona sahip olduğunu 
göstermektedir. Araştırmada yer alan yerel mısır popülasyonlarında saptanan ve dane verimi 
ile doğrudan ilişkili olduğu bilinen koçanda dane sayısı ve koçan dane verimine ilişkin dağılım 
grafikleri aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir. Koçanda dane sayısı yönünden 12, 16, 
18, 26, 27, 44, 53 ve 61 numaralı popülasyonlar diğer popülasyonlara kıyasla daha yüksek 
bulunmuş olup, ıslah programlarında dane sayısının artırılması yönünden kullanılma 
potansiyeline sahip oldukları saptanmıştır. Koçan dane verimi mısırda doğrudan dane verimini 
ifade etmekte olup, mısır popülasyonları içerisinde 9, 12, 29, 30, 32, 33, 37, 43, 44, 48 ve 66 
numaralı popülasyonların diğer popülasyonlara kıyasla daha yüksek dane verimine sahip 
oldukları görülmektedir (Şekil 2). 

Şekil 1. Yerel mısır popülasyonlarının koçanda dane sayısı yönünden dağılım grafiği 
 

Şekil 2. Yerel mısır popülasyonlarının koçan dane verimi yönünden dağılım grafiği  
Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde; incelenen yerel mısır popülasyonlarının dane 
verimi ve diğer bitkisel özellikler yönünden önemli bir varyasyona sahip olduğunu ve bu 
özelliği ile mısır ıslahı çalışmalarında kullanılma potansiyelinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Elde ettiğimiz bu bulgular, yerel mısır popülasyonlarının mısır ıslahında 
önemli olduğunu ve verim ve kalite yönünden üstün hatların geliştirilmesi için etkin 
kullanılabileceğini bildiren Strigens ve ark., (2013); inceledikleri yerel mısır genotipleri 
arasında geniş bir genetik varyasyon saptadıklarını bildiren Arteaga ve ark., (2016)’nın 
bulguları ile de benzerlik göstermektedir. Konu ile ilgili olarak; Camacho-Villa ve ark., (2005); 
yerel genotiplerin dinamik yapıda, yüksek genetik varyasyona sahip, belli bölgelere adapte 
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olmuş, belirli üreticilerin geleneksel yaklaşımla koruyup çoğalttığı ve uzun yıllara dayalı 
geçmişi olan gen kaynakları olduğunu ve ıslah programları için oldukça önem taşıdığını;  
Cömertpay (2008); açık tozlanan mısır popülasyonları arasında yüksek oranda genotipik ve 
fenotipik varyasyon saptadığını; Prasanna (2010), iyi tanımlanmış ve özellikleri belirlenmiş 
yerel mısır popülasyonlarının ıslah çalışmaları için oldukça önemli bir kaynak olduğunu 
belirtmiş olup, araştırıcıların bulgu ve değerlendirmeleri, bizim elde ettiğimiz bulgu ve 
değerlendirmelerle uyum içerisindedir.   
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ÖZET 

Atıştırmalık gıdalar dünyada yıllık 374 milyar dolarlık bir pazara sahip olup her geçen yıl bir 
önceki yıla göre büyüme göstermektedir. Avrupa (167 milyar dolar) ve Kuzey Amerika (124 
milyar dolar), dünyadaki atıştırmalık satışların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Asya-Pasifik (46 
milyar dolar), Latin Amerika (30 milyar dolar) ve Orta Doğu / Afrika'daki yıllık aperatif 
satışları (7 milyar dolar)  diğer iki bölgeye göre önemli ölçüde düşükken, gelişmekte olan bu 
bölgelerdeki yıllık atıştırmalık tüketimi ise  Asya-Pasifik, Latin Amerika  ve Orta Doğu / Afrika 
için sırasıyla %4 , %9 ve % 5 olmuştur. Cipsler günümüzde en çok tüketilen atıştırmalık 
ürünlerden biridir ve kişi başına düşen tüketimi her geçen yıl artmaktadır. Tüketici profilleri 
incelendiğinde en çok 16-25 yaş grubunun cips tükettiği görülmüştür. 
Literatürde cips tüketiminde önemli paya sahip bu yaş grubunun cips tüketiminde ambalaj 
üzerindeki ifadelerinden nasıl etkilendiklerine dair bir veriye rastlanmamıştır.  
Bu sebeple bu çalışmada cips ambalajları üzerindeki ifadelerin , tüketicilerin satın alma 
tercihleri üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır.  Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 217’si 
kadın, 183’ü erkek olmak üzere toplam 400 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Anket 8’i 
görsel 8’i klasik sorudan oluşmuştur. Anket soruları arasındaki istatistiksel anlamlılık  ki-kare 
testi ile analiz edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunan yanıtlar yorumlanmıştır. 
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda tüketicilerin ambalaj üzerindeki ifadelerde sayısal 
verilerden çok sözel ve net bilgi içeren ifadelere yöneldiği, peynir cipsi gibi alışılagelmiş tatlara 
yöneldikleri ancak piyasada yaygın olmayan tavuk cipsi , et cipsi ve baklagil cipsi gibi alternatif 
tatlara da açık oldukları gözlemlenmiştir.. 
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Cips, Atıştırmalık, Gıda, Ambalaj, İfade  

ABSTRACT 
Snack foods have a market of 374 billion dollars annually in the world and they grow every 
year compared to the previous year. Europe ($ 167 billion) and North America ($ 124 billion) 
account for the majority of snacks in the world. Annual snack sales in Asia-Pacific ($ 46 
billion), Latin America ($ 30 billion), and Middle East / Africa ($ 7 billion) are significantly 
lower than in the other two regions, while annual snack consumption in these developing 
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regions is Asia-Pacific. For Latin America and the Middle East / Africa were 4%, 9% and 5%, 
respectively.  
There is no data in the literature about how this age group, which has an important share in the 
consumption of chips, is affected by the expressions on the consumption of chips. 

Chips are one of the most consumed snack products today and their consumption per capita is 
increasing every year. When the consumer profiles were examined, it was seen that 16-25 age 
group consumed the most chips. Therefore, in this study it is aimed to examine the effect of 
expressions on chips packages on purchasing preferences of consumers. In the Manisa Celal 
Bayar University, a total of 400 people, 217 female and 183 male, were surveyed. The survesy 
consists of 8 clasic and 8 visual questions.  The statistical significance between the 
questionnaire questions was analyzed by chi-square test and the responses with statistically 
significant relationship were interpreted As a result of the analyzes, it was observed that 
consumers tend to express verbal and clear information rather than numerical data in the 
expressions on the packaging, they tend to the usual tastes such as cheese chips but they are 
open to alternative tastes such as chicken chips, meat chips and legume chips which are not 
common in the market.  

Keywords:  Consumer Behavior, Chips, Snack, Food, Packaging, Expression 

1. GİRİŞ 

Cipsler dünya genelinde gıda pazarında popüler atıştırmalık yiyeceklerin başında gelmektedir. 
Dünyada birçok cips üreticisi, ürünlerini yüksek rekabet gücüne ve pazarda iyi bir paya sahip 
olabilmesi için daha ilgi çekici,  kolay taşınabilir, müşterilerini tatmin edici, daha az bozulabilir 
ve daha dayanıklı ambalaj tasarımları yapmaktadırlar. Piyasadaki cipslerin popülaritesi ile 
üreticiler farklı çeşitlerde cips üretmekte ve tüketicilerin bunlarla ilgili algıları birbirinden farklı 
olmaktadır. Bu nedenle, pazara girmek ve rekabetçi üreticiler olmak için üreticilerin, 
tüketicilerin algısal farklılıklarına hitap etmeleri gerekmektedir [1], [2].  

Tüketici satın alma davranışının incelenmesi, pazardaki başarının en önemli basamağıdır. 
Tüketici davranışı tanınmazsa, endüstri ve tüketici arasında mantıklı ve sistematik bir ilişki 
kurmak mümkün değildir. Satın alma karar verme stilleri, bir tüketicinin bilişsel ve duygusal 
özelliklerini bir araya getirmektedir. Karar verme süreci, insan düşüncesinin en karmaşık 
mekanizmalarından biridir [3]. Gıda satın alma davranışlarını etkileyen cinsiyet, ekonomik 
durum, yaş beslenme düzeni, yaşam tarzı gibi birçok faktör bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar, 
atıştırmalık ve yemeğe hazır gıdalara olan talebin artmasının, sosyo-demografik özelliklerde ve 
tüketici yaşam tarzlarındaki değişikliklere büyük ölçüde atfedildiğini göstermektedir [4]. 
Günümüzde paketlenmiş ürünler arasında benzerliklerin artmasından dolayı ürünlerde fark 
yaratarak tüketiciye ulaşmak giderek zorlaşmaya başlamıştır. Bu sebeple ambalajın önemi her 
geçen gün daha da artmaktadır[5]. Ambalajlar  ürünleri daha uzun süre muhafaza etmenin yanı 
sıra  tüketiciye değer kaybı olmadan sunma işlevi de görmektedirler[5], [6] . 

Yaşam koşullarındaki değişimler insanları daha hızlı tüketilebilir atıştırmalıklar satın almaya 
yöneltmekte ve kişiler satın alma sürecinde pazarda birbirine benzer ürünler arasında seçim 
yapmaları gerektiğinde çoğunlukla ambalaj tasarımına ve üzerindeki ifadelere göre karar 
vermektedirler[7], [8].  Daha önce ambalajların ürün kalitesi üzerine etkisinin ve satın alma 
sürecinde ambalajın etkisinin araştırıldığı bir çok çalışma bulunmaktadır [5]–[7], [9]–[12]. 
Ancak literatürde en sık tüketilen atıştırmalık ürünlerden biri olan cipsler için görsel bir 
tasarımla hazırlanmış ambalajlı soruların da dahil edildiği ve ambalaj üzerindeki benzer 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         213 

ifadelerin etkisinin araştırıldığı bir anket çalışmasına rastlanmamıştır.  Bu çalışmada, tüketici 
profilini, satın alma davranışını ve genç tüketicilerin yerel pazardaki cips ambalajları üzerindeki 
ifadelere yönelik algılarını analiz etmeye çalışılmıştır. Çalışmanın daha özel hedefleri, cips 
tüketimini etkileyen faktörleri ve tüketicilerin cipslere karşı tutumlarını değerlendirmek 
olmuştur. 

2. MATERYAL-METOT 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünde aktif olarak okuyan toplam 400 kişi 
(217 kadın, 183 erkek) bu araştırmanın materyalini oluşturmuştur. Anket yapılacak kişi sayısı 
olasılıklı örnekleme yöntemi formülü ile hesaplanmıştır[13];   

 

𝒏𝒏 = (𝐍𝐍 × 𝐭𝐭𝟐𝟐 × 𝐩𝐩 × 𝐪𝐪)/(𝐝𝐝𝟐𝟐(𝐍𝐍− 𝟏𝟏) + 𝐭𝐭𝟐𝟐 × 𝐩𝐩 × 𝐪𝐪) 

 

n= Örnekleme alınacak birey sayısı 

N= Hedef kitledeki birey sayısı 

t= Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 

p= İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı 

q= İncelenen olayın gerçekleşme olasılığı  

d= Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatası 

Veri toplamak için kullanılan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen, iki bölümden oluşan bir 
anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde tüketiciye ait demografik özelliklerin 
belirlendiği  sorular, ikinci bölümünde ise tüketicilerin görsel olarak hazırlanmış cips paketi 
tasarımlarından her bir soru için tercihlerini işaretlemeleri istenmiştir. Cips paketi tasarımlarına 
ait görsel sorular Şekil 1 de verilmiştir. 

1) Renk İçeriği 
 

 

2) Protein İçeriği 
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3) Tuz İçeriği 

 

 
4) Yağ İçeriği 

 

 

5) Katkı Etkisi 
 

 
6) Çeşni İçeriği 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         215 

 
7) Protein Kaynağı 

 

 

8) Alternatif Cipsler 
 

 
      9) Pişirme Etkisi 

       

Şekil 1. Görsel olarak hazırlanmış anket soruları 

Anketin uygulanacağı tüketicilere bu araştırmanın amacı ve kapsamı anlatılmıştır. Anket 
araştırmacılar tarafından daha önce belirlenen günlerde öğrencilere uygulanmıştır. Bu amaçla, 
okulun herhangi bir yerinde araştırmanın amacı ve kapsamı ile ilgili bilgi verdikten sonra anket 
formları dağıtılıp, cevaplamaları sağlanmıştır. Tüketicilerin yalnız kendi bilgilerini yazmaları, 
birbirlerinden etkilenmemeleri konusunda da açıklamalar yapılmıştır. 
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Anket sonucunda her bireyin verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler sorulara göre yüzdesel ve 
frekans sayısı olarak tablo içinde verilmiştir. Toplanan verilerin istatistiksel analizleri için R 
Studio programında kullanılmış ve sorular arasındaki ilişkiler ki- kare testi uygulanarak 
belirlenmiştir. 

3. BULGULAR- TARTIŞMA 

Sri Lanka’da cips tüketimi üzerine yapılan bir çalışmada cips tüketicilerinin %67 sinin 16-25 
yaş grubuna, geri kalanların çoğunluğunun da 26-50 yaş grubuna ait olduğunu ve 50 yaşın 
üzerindeki tüketicilerin cips tüketmeye daha az eğilim gösterdiğini ortaya koymuştur. Cinsiyet, 
müşterinin karar verme davranışını etkileyen ana faktörlerden biri olarak belirlenmiştir. Cips 
tüketiminde hedef kitle olan üniversite öğrencileri üzerinde bu çalışmanın yapılmasının uygun 
olacağı düşünülmüştür[1]. Bu çalışma Manisa ilinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Muradiye Kampüsünde aktif olarak okuyan toplam 400 kişinin ambalajlar üzerindeki ifadelerin 
satın alma tercihleri üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılan 
tüketicilere ait demografik özellikler ve ambalaj üzerindeki ifadelere göre tercihlerinin bazıları 
frekans ve yüzde (%) olarak Tablo 1’ de verilmiştir. Ankete 217’si kadın, 183’ü erkek olmak 
üzere 400 kişi katılmıştır.  

Tablo 1. Ankete katılanların demografik dağılımları ve ifadesel tercihleri 

Demografik özellikler  Frekans  Yüzde  İfadesel tüketim 
tercihleri 

Frekans  Yüzde  

Cinsiyet Kadın 217 54.25 Doğal 
ifadeler 

Klasik 99 24.75 

Erkek 183 45.75 Doğal 112 28.00 

Yaş 18-21 168 42.00 Katkısız 133 33.25 

22-25 203 50.75 Natural 56 14.00 

26-29 21 5.25 Çeşnisel 
ifadeler 

Klasik 56 14.00 

30-33 5 1.25 Acılı 118 29.50 

34 -+ 3 0.75 Baharat 
Çeşnili 

132 33.00 

Gelir 
Düzeyi 

0-1000 TL 226 58.50 Mevsim 
Yeşillikli 

94 23.50 

1001-2000 
TL 

115 28.75 Alternatif 
tercihler 

Baklagil 
Cipsi 

59 14.75 

2001-3000 
TL 

29 7.25 Tavuk 
Cipsi 

70 17.50 

3001-4000 
TL 

17 4.25 Et Cipsi 81 20.25 

4001-+ TL 13 3.25 Peynir 
Cipsi 

190 47.50 
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Anket çalışmasında kişilerin en fazla satın aldıkları paketlenmiş gıda ürünlerinin %66.75 ile 
tuzlu atıştırmalıklar olduğu ve bu tuzlu atıştırmalıklar içinde de en fazla cips tükettikleri 
belirlenmiştir. Cips tercihlerinde görsel olarak hazırlanan ve ilk soru olan kişilerin hangi renk 
cips paketini tercih ettikleri sorusunda sarı paketler %41.75 ile en çok tercih edilen renk olurken 
yeşil renkli ambalaj ise %17.25 ile en az tercih edilmiştir. Sarı rengin yüksek oranda tercih 
edilmesinde cips çeşitleri içerisinde dünyada en çok tüketilen patates cipslerini çağrıştırmasının 
etkisi olduğu düşünülmüştür. 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda tüketicilerin aylık gelirleri ile cips tüketim sıklıkları 
arasında ilişki önemli ( p<0.05) bulunmuştur (Tablo 2.). Bu verilere göre aylık geliri <1000 TL 
olan 49 (%21.6) kişi haftada bir, 67 (%29.6) kişi haftada birkaç kez, 26 (%11.5) kişi her gün, 
71 (%31.4) kişi ayda bir, 13 (%5.7) kişi tüketmiyorum cevabı vermiştir. Aylık geliri 1000-2000 
TL arası olan 42 (%36.5) kişi haftada bir, 20 (%17.3) kişi haftada birkaç kez, 8 (%6.9) kişi her 
gün, 32 (%27.8) kişi ayda bir, 13 (%11.3) kişi tüketmiyorum cevabı vermiştir. Bu anket 
üniversite öğrencilerine yapıldığından aylık geliri 1000 TL’den düşük ve 1001-2000 TL arası 
341 (%85.25) kişi gibi büyük bir oranın bu aylık gelirlere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
aylık gelir aralığındaki tüketicilerin hangi sıklıkla cips tükettiklerine bakıldığında haftada bir 
cips tüketen kişi sayısı 91 (%26.6), haftada birkaç kez cips tüketen kişi sayısı 87 (%25.5), ayda 
bir cips tüketen kişi sayısı 103 (%30.2) olduğu saptanmıştır. Bu verilere bakıldığında insanların 
aylık geliri arttıkça cips tüketim sıklıklarının düştüğü gözlenmiştir. Nijeryada yapılan bir anket 
çalışması 10-15 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin % 5.8’ inin  hergün  cips tükettiklerini 
gösterirken, bu çalışmada her gün cips tüketen üniversite öğrencilerinin oranı ise %12.25 olarak 
hesaplanmıştır[14]. 

Tablo 2. Tüketicilerin aylık gelirlerine göre hangi sıklıkla cips tükettiklerine ilişkin veriler 

     X2= 10.5339,   p= 0.008148 

 

İstatistiksel analiz sonuçlarına bakıldığında tüketicilerin ambalaj üzerindeki ifadelere verdikleri 
önem ile protein içeriği tercihinin görsel olarak sorulduğu soru arasındaki ilişki de önemli 
(X2=31.1741, p<0.05) bulunmuştur (Tablo 3). Ankete katılan tüketicilerden ambalaj üzerindeki 
ifadelerin kendileri için ne kadar önemli olduğu sorusunda  %20 ‘sinin çok önemli , %39.25’ 
inin  önemli, %27.2’sinin ne önemli ne önemsiz, %10.5’inin önemsiz ve %3’ünün  ise çok 
önemsiz yanıtını verdiği görülmüştür. Görsel olarak hazırlanmış soruda cips paketi 50 gram 

 Haftada 
Bir 

Haftada 
Birkaç 

Kez 

Her 
Gün 

 

Ayda 
Bir 

Tüketmiyorum Frekans % 

<1000 TL 49 67 26 71 13 226 56.50 

1001-2000 TL 42 20 8 32 13 115 28.75 

2001-3000 TL 6 7 7 7 2 29 7.25 

3001-4000 TL 4 2 6 4 1 17 4.25 

>4000 TL 2 2 2 6 1 13 3.25 

TOPLAM 103 98 49 120 30 400 100    
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olarak tasarlanmış ve 15 gram proteinli ile %30 proteinli ifadeleri bir cips paketinde eşit 
miktarda proteini ifade etmesine rağmen ambalaj üzerindeki ifadeleri çok önemli bulanlar daha 
çok 15 gr proteinli, önemli bulanlar ise %30 proteinli ifadesini tercih ettikleri görülmüştür. Çok 
önemli yanıtını veren tüketicilerin protein içeriği görsel sorusuna verdikleri yanıtlara 
bakıldığında, en çok tercih edilen protein içeriği ifadesinin %31.25 ile yüksek proteinli ifadesi 
olduğu, önemli cevabı veren tüketicilerin ise %33.75 ile yine en çok tercih edilen yüksek 
proteinli ifadesi olduğu gözlemlenmiştir. Bu verilere bakıldığında ambalaj üzerindeki ifadelere 
önem veren 237 (%59.25) kişinin sayısal ifadeleri değil, sözel ifadeleri tercih ettiği 
saptanmıştır. Ambalaj üzerindeki ifadelere önem veren tüketicilerin ‘yüksek, düşük’ gibi net 
ifade içeren ambalajlara yöneldiği sonucuna varılmıştır. 

 

Tablo 3.  Tüketicilerin ambalaj üzerindeki ifadelere verdikleri öneme göre protein içeriği 
ifadeleri tercihleri 

X2= 31.1741 ,      p=0.001853 

 

Tüketicilerin protein içeriği ile tuz içeriği görsel sorularına verdikleri yanıtlar arasında yapılan 
ki-kare testte  p=0.004206 ve X2=24.0611 bulunmuştur (Tablo 4). Ankete katılan tüketicilerin 
protein içeriği görsel sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında 102 (%25.5) kişi klasik, 87 
(%21.75) kişi 15 gr proteinli, 88 (%22)  kişi %30 proteinli, 123 (%30.75) kişinin ise yüksek 
proteinli şıklarını tercih ettiği görülmüştür. Yüksek proteinli tercih eden 123 (%30.75) kişinin 
tuz içeriği görsel sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında  35 (%28.4) kişi klasik, 32 (%26)  
kişi deniz tuzlu, 17 kişi (%13.8)  %25 az tuzlu, 39 (%31.7)  kişinin ise az tuzlu yanıtını verdiği 
görülmüştür. Bu sonuçlara göre, yüksek proteinli cips tercih eden insanların sağlıklı 
beslenmeye özen göstermeleri onları yüksek tuz içeren ifadelerden uzaklaştırmış ve bu kişiler 
daha çok klasik veya az tuzlu gibi ifadelere sahip cipsleri tercih etmişlerdir. 

 

 

 

 

 Klasik 15 gr 
Proteinli 

%30 
Proteinli 

 

Yüksek 
Proteinli  

Frekans % 

Çok Önemli 21 22 12 25  80 20.00 

Önemli 35 25 44 53 157 39.25 

Ne Önemli Ne Önemsiz 26 26 24 33 109 27.25 

Önemsiz 16 6 8 12 42 10.50 

Çok Önemsiz 4 8 0 0 12 3.00 

TOPLAM 102 87 88 123 400 100 Am
ba

la
j Ü

ze
rin

de
ki

 İf
ad

el
er

 
Si

zi
n 

İç
in

 N
e 

Ka
da

r Ö
ne

m
li 

? 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         219 

Tablo 4.  Tüketicilerin protein içeriği ve tuz içeriği ifadeleri tercihleri 

        X2=24.0611,        p=0.004206 

 

Tüketicilerin tuz içeriği ve yağ içeriği ifadelerine verdikleri yanıtlar arasındaki ilişki de 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Tablo 5). Ankete katılan tüketicilerin tuz içeriği görsel 
sorusuna verdikleri yanıtlara bakıldığında 102 (%25.5) kişi klasik, 99 (%24.75) kişi deniz tuzlu, 
90 (%22.5) kişi %25 az tuzlu, 109 (%27.25) kişinin ise az tuzlu tercih ettiği görülmüştür. Az 
tuzlu yanıtını veren 109 kişinin yağ içeriği sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında en çok 
tercih edilen yanıt 44 kişinin seçtiği az yağlı olurken, %25 az tuzlu yanıtını veren 90 kişinin en 
çok tercih ettiği yanıtın ise 31 kişinin seçtiği zeytinyağlı ifadesi olduğu bulunmuştur. Buna göre, 
yağ içeriği seçiminde sayısal ifadeleri tercih eden tüketiciler tuz içeriğinde de sayısal ifadeler 
içeren cipsleri tercih ederken, sözel olarak ‘az yağlı’ ifadesini tercih edenler de en fazla ‘az 
tuzlu’ cipsleri tercih etmektedir. Ambalaj üzerinde doğal ve sağlıklı bir cips çağrışımı yapan 
deniz tuzlu ifadesini tercih edenler ise yağ tercihinde de en fazla zeytinyağlı cipsleri tercih 
etmektedir. 

 

Tablo 5. Tüketicilerin tuz içeriği ve yağ içeriği ifadeleri tercihleri                                                             

       X2= 21.9886,      p=0.008915 

Protein içeriği sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında en çok seçilen yanıt 123 (%30.75) kişinin 
seçtiği yüksek proteinli ifadesi olmuştur. Yüksek proteinli cipsleri seçenlerin  protein kaynağı 
tercihleri ise sırasıyla en fazla klasik (%32.5) ve et proteinli (%30.9) olmuştur (Tablo 6). 

 Klasik Deniz Tuzlu %25 Az Tuzlu 

 

Az Tuzlu Frekans % 

Klasik 31 14 30 27 102 25.50 

15 gr proteinli 16 22 21 28 87 21.75 

%30 Proteinli 20 31 22 15 88 22.00 

Yüksek Proteinli 35 32 17 39 123 30.75 

TOPLAM 102 99 90 109 400 100 

 Klasik Zeytinyağlı Az Yağlı 

 

%25 Az Yağlı  Frekans % 

Klasik 34 19 30 19 102 25.50 

Deniz Tuzlu 22 32 26 19 99 24.75 

%25 Az Tuzlu 12 31 24 23 90 22.50 

Az Tuzlu 20 27 44 18 109 27.25 

TOPLAM 88 109 124 79 400 100 
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Tablo 6. Tüketicilerin protein içeriği ve protein kaynağı tercihleri 

X2=29.0918,   p=0.003818 

4. SONUÇLAR   

Bu çalışmada , cips tüketiminde en önemli tüketici grubu olan  üniversite çağındaki kişilerin 
cips tüketimlerinde ambalaj tasarımı ve ambalaj üzerindeki ifadelerin satın alma eğilimleri 
üzerine etkileri araştırılmıştır. Aylık gelirle cips tüketim sıklığı arasında önemli bir ilişki 
bulunurken, aylık gelir arttıkça cips tüketim sıklığının azaldığı gözlenmiştir. Ankete 
katılanların çoğunluğunun ambalaj üzerinde besin içeriklerinin sayısal olarak ifade edilmesi 
yerine ‘’az, çok, yüksek vb’’sözel ifadeleri tercih ettikleri görülmüştür. Alternatif cipslerden en 
çok peynir cipsini tercih eden tüketicilerin piyasada henüz yeterince yer bulamayan et, tavuk 
ve baklagil gibi protein kaynağı olabilecek cipslere de ilgi duydukları bulunmuştur. Bu 
çalışmada, sağlıklı algısı yaratan deniz tuzlu ve zeytinyağlı gibi ifadelerin de en çok tercih 
edilen ifadelerden olduğu, ve katkısız ifadelerden aynı anlamda olmalarına rağmen Türkçe 
kökenli ‘’doğal’’ ifadesinin Latince kökenli ‘’natural’’ ifadesinden iki kat fazla tercih edildiği 
görüşmüştür. Bu çalışma sonuçları ambalaj üzerinde renk, sağlık ve besinsel ifadelerin 
tüketicilerin satın alma eğilimleri üzerindeki önemini ortaya koymuş olup, cips vb atıştırmalık 
ürünler üzerine pazar araştırması yapan firmalar ve araştırmacılar için önemli bir kaynak 
olacaktır.  
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ÖZET 

Çölyak hastalığı, çevre faktörleri ve genetik faktörlerin etkileşmesi sonucu, bağışıklık sistemine 
bağlı bağırsak problemiyle ayırt edilen, bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olup, glutene 
duyarlılığı olan kişilerde gluten içerikli gıdaların tüketimi sonucunda ortaya çıkan bir emilim 
bozukluğudur . Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşayan her 300 bireyden birinin çölyak 
hastası olduğu belirtilmektedir. Buğdayda depo proteinlerinin %80-85 lik kısmını gluten 
proteinleri oluşturmaktadır. Buğday proteinlerini albümin, globülin, gliadin ve glutenin olmak 
üzere 4’e ayırmak mümkündür. Gliadin ve glutenin su ile karıştırıldığında bir araya gluteni 
meydana getirmektedirler. 

Gluten, buğdayın içerisinde yer alan bir proteindir. Gluten proteinleri buğday depo 
proteinlerinin %80-85 lik gibi çok büyük bir kısmını meydana getirmektedirler. Gluten birçok 
unlu yiyecek çeşitlerinde ürünün içyapısına ve dış görünüşüne katkı sağlamaktadır. Çölyak 
hastalığı, ince bağırsağın, buğday proteini olarak bilinen gluten proteinine karşı gelişen, ömür 
boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Günümüzde çölyak hastalarının sayısı 
artmaktadır. Bu sebeple çalışmada, hem çölyak hastalarına hem de beslenme programlarına 
glutensiz ürünleri eklemek isteyen tüketiciler için kullanılabilecek hammaddelerin özellikleri 
ve bu hammaddeler ile unlu mamül ürünlerin  üretimi üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. 
Glutensiz beslenmek isteyen tüketiciler için, birçok hammaddenin kullanılabileceği ve 
tüketiciler için ürünlerin duyusal özellikleri bakımından da beğenerek tüketebilecekleri 
ürünlerin üretildiği, firmaların birçok farklı ürün için arge çalışmalarının devam ettiği 
görülmüştür. Bu çalışmada son yıllarda popüler hale gelen glutensiz ürünlerin, çeşitliliğini 
arttırmak için kullanılabilecek hammaddelerin ve bu hammaddeler ile yapılmış çalışmalar 
derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Glutensiz, Çölyak, Hammadde, Gıda, Beslenme 

ABSTRACT 

Celiac disease is an immune-related disorder characterized by the interaction of environmental 
factors and genetic factors, which is characterized by an immune system-related bowel problem. 
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One in every 300 individuals living in Western Europe and North America is reported to have 
celiac disease. 80-85% of the storage proteins in wheat are gluten proteins. It is possible to 
divide wheat proteins into 4, albumin, globulin, gliadin and glutenin. When gliadin and glutenin 
are mixed with water, they form gluten. 

Gluten is a protein in wheat. Gluten proteins constitute 80-85% of wheat storage proteins. 
Gluten contributes to the internal structure and appearance of the product in many bakery 
products. Celiac disease is the sensitivity of the small intestine to the allergen of the gluten 
protein, known as wheat protein, which persists for a lifetime and becomes chronic. Today, the 
number of celiac patients is increasing. Therefore, in this study, the properties of raw materials 
that can be used both for celiac patients and consumers who want to add gluten-free products 
to their nutrition programs and studies on production of these raw materials and bakery products 
are examined. It has been observed that many raw materials can be used for consumers who 
want to eat gluten-free, and for consumers, products that can be enjoyed in terms of the sensory 
properties of the products are produced, and R & D studies of the companies for many different 
products are continuing. In this study, gluten free products, which have become popular in 
recent years, the raw materials that can be used to increase the variety and the studies made 
with these raw materials have been compiled. 

Keywords: Gluten-Free, Celiac, Raw Material, Food, Nutrition 

1. GİRİŞ 

Çölyak hastalığı belirtileri genellikle bağırsaklar ve sindirim sisteminde görülür ancak vücudun 
diğer bölgelerini de etkileyebilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde belirtiler değişiklik gösterir. 
Yetişkinlerde eklem ağrısı ve sertliği, yorgunluk, cilt rahatsızlıkları, ellerde ve ayaklarda 
uyuşma ve karıncalanma, düzensiz adet dönemleri gibi belirtilerle ortaya çıkabilmekte olup 
küçük çocuklarda kilo kaybı, kusma, karında şişkinlik, karın ağrısı, kalıcı ishal veya kabızlık, 
açık renkli, yağlı ve kötü kokulu dışkı gibi birçok farklı belirtilerle de kendini 
gösterebilmektedir. Çölyak hastası bireylerde kansızlık, demir, folat, B12, E ve K vitamini 
eksikliği ortaya çıkmakta ve saç dökülmeleri görülmektedir (Yarpuz, 2011). Dünyada eskiye 
kıyasla çölyak hastalığının teşhisi gün geçtikçe artmaktadır. Toplumda çölyak hastası olan 
bireylerin beslenmelerine dikkat etmeli ve gluten içeren tahıl ürünlerini tüketmemelidirler. 
Beslenmemizde en önemli tahıl çeşitleri buğday, çeltik ve mısırdır. Sağlıklı bireyler buğday ve 
buğday içeren ürünleri tüketebilir fakat çölyak hastalarının besinlerinde yulaf, çavdar, arpa ve 
buğday ürünleri bulunmamalıdır.  

Gluten unlu mamül ürün çeşitlerinde görünüş ve içi yapıya katkıda bulunmaktadır. Unda kaliteli 
ve yeterli miktarda gluten olması, kuvvetli, elastik yapıda bir hamur elde edilmesini ürün 
hacmini gaz tutma yeteneği ile artırmasını, gözeneklerin küçülüp homojen görünüm 
kazanmasını, yapının iyileşmesini sağlamaktadır (Ergin, 2011). Glutensiz ürünlerde kalite 
kusurlarının ortadan kaldırılması, gerekli ağ yapının oluşturulması,  raf ömrünün geliştirilmesi 
ve lezzetin artırılması amacıyla, hidrokolloidler, süt ürünleri, gamlar, nişasta ve gluten olmayan 
diğer proteinler ve bunların kombinasyonlarını içeren hammaddelerle ilgili çeşitli araştırmalar 
yapılmaktadır (İşleroğlu ve ark., 2009). Ülkemizde 250000 ile 750000 arasında çölyak hastası 
olduğu tahmin edilmektedir (HSGM, 2015). Hem çölyak hastası olan hem de glutensiz 
beslenmek isteyen kişilerin tüketebilecekleri unlu mamullerin çeşitliliğini artırtmak için 
kullanılan hammaddelerin incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, glutensiz 
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ürünlerde kullanılan hammaddelerin araştırılıp, ürün çeşitliliğinin artırılması ve bu 
hammaddelerin kullanıldığı ürünlerdeki kalite özelliklerini araştırarak derlemektir. 

2. HAMMADDELER 

2.1. Pirinç 

Pirinç, dünyadaki en önemli tahıllardan biridir. Yüksek nişasta seviyesine sahiptir ve gluten 
içermez. Genellikle insanlar pirinci direkt tüketir. Çoğu zamanda farklı ürün çeşitlerinde 
kullanılmak için un veya irmik haline getirilir. Beyaz renklidirler ve yağ içeriği bakımından 
düşük oldukları için iyi depolanma özelliklerine sahiptirler (Mert, 2014). Pirinç unu kabuksuz, 
renksiz ve yavan bir tada sahip bir hammaddedir. Pirinç, yüksek lizin içeriğine sahip olduğu 
için yetersiz lizin ve triptofan içeren buğday proteinine göre daha dengeli bir aminoasit profiline 
sahiptir. Pirinç unu %80,1 g karbonhidrat, %5,9 g protein, %2,4 g besinsel lif, %1,4 g yağ, %0,6 
g kül ve bunlar dışında kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, vitamin E, tiamin, 
niasin, piridoksin folat ve pantotenik asit gibi mineral ve minör bileşenlerden oluşmaktadır 
(Yarpuz, 2011). 

İnsanlar unlu mamuller için pirinç unu kullanmaya başlamaktadır. Bunun sebebi buğday 
tüketemeyenler için iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Pirincin kolay sindirilebilir 
karbonhidratların yüksek olması, düşük sodyum miktarı ve alerjik olmaması, pirinci gluten 
intoleransı olan insanlar için iyi bir seçim haline getirmektedir. Ekmek, kek, erişte, kraker gibi 
dünya çapında sayısız ürün pirinç unu kullanılarak veya kestane, karabuğday ve diğer un 
türleriyle karıştırılarak yapılabilmektedir (Mert, 2014). 

Gluten içermeyen ekmek üretimi için yapılan bir çalışmada %30 kestane unu, %70 pirinç unu 
kullanılmış, üretilen ekmeğin kaliteli ve beğenilebilir olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada 
ksantan gam ilavesi ve emülgatör ilavesi ile tekstürü iyileştirme yapılmıştır (Demirkesen ve 
ark., 2010). 

Pirinç unu, mısır nişastası ve hurma unu kullanılarak glutensiz bisküvi üretimi yapılan bir 
çalışmada farklı oranlarda hurma unu ilavesi yapılmıştır. Hurma unu ilavesi ile besin değeri 
açısından zenginleştirildiği bildirilmiştir. En iyi sonucun %20 hurma unu içeren bisküvilerde 
olduğu belirlenmiştir (De Simas ve ark, 2009). Glutensiz ekmekte ekmeğin fiziksel, duyusal, 
besinsel kalitesini artırtmak amacıyla yapılan bi çalışmada ürün formülasyonuna protein ve yağ 
içeren pirinç kepeği ve diyet lif ilavesi yapılmıştır. Ekmek hamuruna kabul edilebilir tekstürel 
ve duyusal yapıyı kazandırabilmek için %2 yumurta akı ve %3 hidroksipropil metil selüloz 
ilavesi yapılmıştır. İyi ekmek rengi, yüksek hacim, yumuşak ekmek içi ve iyi bir gözenek yapısı 
elde edildiği bildirilmiştir (Özer ve Tuncel, 2016).  

2.2. Mısır 

Türkiye’de buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip mısır, hem insan 
beslenmesinde hem de hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde en temel gıda maddesi 
olan ekmek yapımında en çok buğday kullanılırken, bazı bölgelerimizde ise mısır da ekmek 
yapımında sıklıkla tüketilmektedir (Şahin, 2001). Glutensiz makarna üretimi için kahverengi 
pirinç unu ve mısır unu kullanılan bir çalışmada %60 pirinç unu, %40 mısır unu ile duyusal 
açıdan en beğenilen makarnalar üretilmiştir. Bu makarnaların lif ve yağ içeriği açısından zengin 
olduğu bildirilmiştir (Silva ve ark., 2016). Mısır ve pirinç unu kullanılarak tarhana üretimi 
yapılan bir diğer çalışmada ise bazı duyusal özellikler açısından mısır ve pirinç unu 
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kullanımının kabul edilebilir çorba özelliklerine sahip olduğunu bildirmişlerdir (Durmuş, 
2015). Glutensiz muz ekmeği üretilen bir çalışmada farklı varyasyonda mısır unu ve pirinç unu 
ile muz ekmeği hazırlanmıştır. % 25 mısır unu ve% 75 pirinç unu, % 50 mısır unu ve % 50 
pirinç unu ve % 75 mısır unu ve% 25 pirinç unu kullanılmıştır. Bu çalışmada %75 mısır %25 
pirinç unu ile üretilen ekmeğin duyusal açıdan en beğenilen olduğu bildirilmiştir (Tiwari ve 
Shukla, 2015). Gambus ve arkadaşları bisküvi üretimi üzerine yaptıkları çalışmada mısır unu 
kullanmışlardır. Mısır ununun karabuğday ve amaranth unu ile karşılaştırıldığında daha düşük 
sertlikte olduğu belirlenmiştir. Mısır unu, karabuğday unu ve amaranth unu ile birlikte 
kullanıldığında sertliğin arttığı bildirilmiştir (Gambus ve ark., 2009).   

2.3. Psyllium 

Psyllium, dünyanın ılıman bölgelerinde yaygın olarak dağılmış 200 türün bulunduğu Plantago 
cinsinin bitkilerinin tohumlarında bulunur. Psyllium aynı zamanda, tohumun şeklini açıklayan 
Hindistan’da “at kulak“ anlamına gelen Isabgol olarak da adlandırılır. Hindistanda her yıl 
yaklaşık 39,000 ton psyllium tohumu üretmekte ve %85 oranında dünya pazarına 
hükmetmektedir. Psyllium kabuğu, psyllium tohumundan ayrılan ana üründür ve tohumun geri 
kalanı genellikle hayvan yemi olarak kullanılmaktadır (Guo ve ark., 2009). Psyllium, dünyanın 
birçok bölgesinde yetişen ve geleneksel olarak insanlar tarafından yerel iyileştirme amaçlı 
kullanılan yıllık bir bitkidir. Biyobozunabilirlik, kolay kullanılabilirlik, sindirilebilirlik 
gibi psylliumun kendine özgü özellikleri, özellikle biyomedikal ve çevresel alanlarda bir dizi 
alanda kullanılmasını sağlamıştır (Mishra ve ark., 2002 ).  Psyllium kabuğu geleneksel Hint 
tıbbi sisteminde cilt tahrişleri, hemoroidler, kabızlık ve ishalin önlenmesi için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Jel oluşturma yapısından dolayı yüksek su tutma kapasitesine sahiptir. Tohum 
kabuğu yaklaşık %78 çözünür lif ve %13 çözünmeyen lif içerir (Cheng ve ark., 2008).  

Zandonadi ve arkadaşları 2009 yılında yaptıkları bir çalışmada ekmek hamurunda glutenin 
sağladığı yapının yerini psyllium ile sağlanmasını araştırmışlardır. Psyllium ile üretilen 
ekmekte çölyak hastaları ve hasta olmayan bireyler tarafından denendiğinde %93 oranında 
beğenilmiştir. Duyusal analizlerde yapılan skalada standart beyaz ekmeğe 7 üzerinden verilen 
değer ortalama 4.5 iken psyllium ile üretilmiş ekmeğin değeri ortalama 6.5 gibi yüksek bir değer 
olmuştur.  Psyllium ile üretilmiş glutensiz ekmeğin tüm niteliklerinin yüksek düzeyde kabul 
edilebilir olduğunu bildirmişlerdir (Zandonadi ve ark., 2009). 

Psyllium ile mısır nişastası, amaranth unu ve bezelye ununun birlikte kullanıldığı bir çalışmada 
glutensiz ekmek hamurları üretip bunların özellikleri incelenmiştir. Psyllium lifinin hamurların 
fiziksel özelliklerini geliştirdiği ve film yapısına sahip olması nedeniyle iyi kalitede ekmekler 
üretildiği gözlemlenmiştir. Psyllium ile üretilen ekmeklerin piyasadaki ticari glutensiz ekmek 
karışımlarından çok daha yüksek besleyici değere sahip olduğu bildirilmiştir (Mariotti ve ark., 
2009).  

2.4. Nohut 

Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de en iyi bitkisel protein kaynağı olan 
baklagillerin diyette önemli bir yeri vardır. Baklagillerden özellikle nohutun, ülkemizde et 
kaynaklı proteinlere göre daha ucuz olması ve depolamadaki kolaylıklarından dolayı, nohutun 
tüketimini artırmaktadır. Fabaceae familyasından olan nohut, 100 gramının bileşimi yaklaşık 
olarak; 38.1-73.3 g karbonhidrat, 16.4-31.2 g protein, 1.6- 9.0 g selüloz, 1.5-6.8 g yağ ve 2.1-
11.4 g külden oluşmaktadır (Demir, 2008). Ortalama %17 protein ve %42-45 oranında nişasta 
içeren nohut unu önemli bir protein kaynağı olarak kabul edildiğinden dolayı ekmek ve tortilla 
gibi yüksek karbonhidratlı gıdaların zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır (Ulukut, 2010). 

https://0210d06yi-y-https-www-sciencedirect-com.cbu.proxy.deepknowledge.io/science/article/pii/S0959652614006544#bib23
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Glutensiz ekmeğe nohut mayası ekleyerek etkisinin araştırıldığı bir çalışmada formülasyonlara 
%15, %30 ve %45 oranlarında nohut mayası sıvısı eklenerek nohut mayası katkılı ekmekler 
üretilmiştir. Duyusal testler sonucu gene olarak değerlendirildiğinde ekmeklerde en iyi sonucu 
% 30 nohut mayası sıvısı ilavesinde elde edilmiştir. Ayrıca nohut mayası eklemek kısmen 
bayatlama geciktirici ve lezzet geliştirici etki göstermiştir (Şahin ve ark., 2018).  

Glutensiz bisküvi, erişte ve pide üretimi üzerine yapılan bir çalışmada nohut unu pirinç unu, 
mısır unu, patates unu, mısır ve patates nişastası farklı oranlarda kullanılmıştır. Üretilen 
ürünlerin fiziksel, kimyasal, duyusal ve tekstürel özellikleri tespit edilmiştir. Bisküvi 
üretiminde %35 pirinç unu, % 35 mısır nişastası, %10 patates unu, %10 nohut unu ve %10 
patates nişastası içeren örnek duyusal olarak en çok beğenilen ve kabul gören örnek olmuştur 
(Ergin, 2011).  

Glutensiz ekmek üretimi yapılan bir diğer çalışmada nohut unu ilavesinin pirinç bazlı glutensiz 
ekmeklerin kalitesi üzerine etkisi incelenmiştir. Glutensiz ekmek formülasyonlarında yapılan 
analizler sonucunda nohut unu miktarının artması ekmekte özgül hacim ve pişme kaybını 
azaltmıştır. Aynı zamanda nohut unu miktarındaki artış depolama süresini ve sertlik değerlerini 
de arttırmıştır. Duyusal analizler sonucunda %40 nohut unlu ekmek örneği en beğenilen örnek 
olmuştur (Barışık ve Tavman, 2018).  

2.5. Patates 

Patates dünya üretiminde buğday, pirinç ve mısırdan sonra en çok üretilen 4.ürün olarak yer 
almaktadır. Patates, protein ve diyet lifi bakımından zengindir, pek çok mineral, iz elementler 
ve hayati öneme sahip vitaminler içerir. Yağ açısından bakıldığında ise çok az ya da 
önemsenmeyecek kadar düşük düzeyde yağ içeriğine sahiptir. Patates %75,5 su, %19,4 
karbonhidrat, %2 protein,%1 kül ve %0,1 yağ içerir. (Hatıpoğlu, 2016). Uzun raf ömrüne sahip 
olan bir gıda ürünü olan patatesin gelişmiş ülkelerde ortalama günlük enerjinin 130 kcal, 
gelişmekte olan ülkelerde ise 41 kcal’ını karşıladığı belirtilmiştir. Karbonhidratlar günlük 
diyette kalorinin %40-75’ini sağlamaktadır bu sebeple insan beslenmesinde temel enerji 
kaynağıdırlar (Nazlım ve Tuncel, 2018). Patates, karbonhidratça zengin olmasının yanı sıra 
protein bakımından da diğer tahıllarla kıyaslandığında lisin proteinince zengindir. Patates unu 
soyulmuş bütün patatesin tüm özelliklerini kapsamaktadır. Patates unu fırıncılık ürünlerinde 
önemli bir hamur geliştiricisi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Patates unu su 
kaldırma kapasitesini önemli düzeyde etkilemektedir. Patates unu katkısının nem kaybı 
açısından bayatlamayı oda koşullarında iki gün, buzdolabı koşullarında üç gün geciktirdiği 
bulunmuştur (Hatıpoğlu, 2016). 
Patates, nişastaca çok zengin olmasının yanında tekstürün iyileştirilmesi, kıvam artırılması gibi 
birçok amaçla tercih edilmektedir. Tekstür geliştirmede yüksek viskozite sağlayan patates 
nişastası, hamurun iyi kabarmasını sağlamaktadır. Patates nişastası yüksek oranda su ve yağ 
bağlama gücüne, düşük oranda jelatinizasyon sıcaklığına sahip olması ve iyi bir jel oluşturma 
potansiyelinden dolayı emülsifiye ürünlerde, tüketime hazır toz ürünlerde ve ekstrüde ürünlerde 
sık sık kullanılmaktadır (Nazlım ve Tuncel, 2018). 

Glutensiz pide üretimi yapılan bir çalışmada nohut unu pirinç unu, mısır unu,  patates unu, mısır 
ve patates nişastası farklı oranlarda kullanılmıştır. Üretilen ürünlerin fiziksel, kimyasal, duyusal 
ve tekstürel özellikleri tespit edilmiştir. Üretilen pide örneklerinde patates unu kül oranını 
düşürürken patates unu kullanımı kül oranını artırmıştır. Nohut unu ve yumurta kullanılan 
örneklerde yağ ve protein içeriği daha yüksek bulunmuştur. Yumurtanın nohut ve mısır unuyla 
birlikte kullanıldığı örneklerde en yüksek hacim değeri tespit edilmiştir. Duyusal analizler 
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sonucu % 40 pirinç unu, % 40 mısır nişastası ve %20 patates unu içeren yumurtasız ve 
yumurtalı örnekler en çok beğenilen ve kabul gören örnekler olmuştur (Ergin, 2011). 

Glutensiz ekmek yapımı üzerine bir çalışmada patates unu ve gam ilavesinin ekmek üzerindeki 
kalite etkisi araştırılmıştır. Patates unu, pirinç unu, nohut unu, mısır nişastası farklı oranlarda 
kullanılarak formülasyonlar geliştirilmiş bunlarla ekmek üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalımada 
%0-30 oranında patates unu, %1-3 oranında guar gamı kullanılmıştır. Bu çalışmada patates 
ununun glutensiz ekmeklerde bayatlama süresini uzattığı gözlemlenmiştir. Duyusal analizlerde 
glutensiz ekmek formülasyonlarının genel kabul edilebilirliği yüksek bulunmuş, patates ununun 
%2-3 oranında guar gam ilavesiyle kullanımının lezzet ve genel beğeni açısından daha uygun 
olduğu görülmüştür (Hatıpoğlu, 2016).  Gambus ve arkadaşları glutensiz bisküvi üretimi 
yaptıkları bir çalışmada patates nişastası ve mısır unu kullanarak bisküvi üretmişlerdir.  Patates 
nişastası kullanılarak üretilen bisküviler panelistler tarafından mısır unu içeren örneklere göre 
daha çok beğenilmiştir (Gambus ve ark., 2009).  

2.6. Lüpen 

Lüpen (Lupinus albus L.) Türkiye’de çeşitli isimlerle anılmaktadır. Bunlar delice bakla, gavur 
baklası ve termiye gibi isimlerdir. Besin içeriği bakımından protein, vitamin, mineraller ve lif 
açısından oldukça zengin bir baklagildir. Gluten içermeyen ve yüksek besinsel değere sahip 
olan lipen son yıllarda glutensiz ürünler için alternatif bir hammadde haline gelmiştir. Lüpenin 
kimyasal bileşimi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda %30-35 oranları ile protein içerdiği 
görülmüştür. Bunun yanında  %5-10 oranında yağ, %16,2 lif ve %5,8 şeker içerdiği 
bildirilmiştir. Yüksek su ve yağ tutma kapasitesi lüpeni hububat ürünleri için önemli bir 
hammadde yapmaktadır (Yarpuz, 2011). Lüpen, yüksek oranda protein içermesi, yağ, diyet lif, 
mineral madde ve vitaminler açısından zengin olması sebebiyle çok iyi bir kaynaktır. Yaygın 
tüketimi olan baklagillerde bulunan proteinlerin yaklaşık iki katı miktarda protein içermektedir. 
Lüpen dengeli bir esansiyel aminoasit kaynağıdır. Diyet lifi lüpende diğer birçok baklagilden 
daha yüksek seviyede bulunmakta ve tane ağırlığının %40’ını oluşturmaktadır (Beğen, 2012). 

Lüpen birçok ürün için hammadde olarak kullanılabilmektedir. Bunlara örnek olarak ekmek, 
bisküvi, kek, makarna verilebilir (Yarpuz, 2011). Ülkemizde yapılan bir çalışmada Antalya 
Gazipaşa’da yetiştirilen lüpenin (Lupenus albus L.) kimyasal bileşimi, %32.2 protein, %16.2 
lif, %5.95 yağ ve %5.82 şeker olarak belirlenmiştir. Tane yağının %13.5‘i doymuş, %55.4’ü 
tekli doymamış, %31.1 ‘i ise çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Tane toplam 
şekerinin %71’i sükrozdur. Lüpen taneleri 3.9 mg/kg tiyamin, 2.3 mg/kg riboflavin ve 39 mg/kg 
niasin içermektedir (Beğen, 2012). Glutensiz bisküvi üretimi yapılan bir çalışmada 
formülasyonlara farklı miktarlarda karabuğday ve lüpen unları ile farklı emülgatör kullanımının 
bisküvinin bazı duyusal özelliklerine etkileri araştırılmıştır. Duyusal analizler sonucunda genel 
kabul edilebilirlik olarak %10 Karabuğday veya % 15-20 lüpen unu ilavesinin yüksek puanlar 
aldığı gözlemlenmiştir. Karabuğday ununun %10 üzerine çıkması duyusal puanları 
düşürmüştür (Yıldız, 2012).  

Lif oranı yüksek bisküvi üretimi için yapılan bir çalışmada lüpen kepeği kullanılmıştır. Çıkan 
sonuçlarda buğday ununa göre diyet lifi ve minerallar açısından ürünün daha da zenginleştiği 
rapor edilmiştir (Beğen, 2012).  

2.7. Kinoa 
Anavatanı Güney Amerika’nın And Dağları olan kinoa, Arjantin, Şili, Bolivya, Peru, Ekvador 
ve Kolombiya gibi birçok ülkede yetiştirilmektedir. Amerika kıtasından sonra Avrupa ve Asya 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         228 

kıtalarında da yetiştirilmeye başlanan ve genetik çeşitliliği fazla olan kinoa, gıdalarda yüksek 
adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2013 
‘‘Uluslararası Kinoa Yılı’’ olarak ilan edilmiş olup ülkemizde de son yıllarda tanınmaya 
başlayan bir hammaddedir. Kinoanın bileşimi genel olarak yaklaşık % 10 - 18 protein, % 4.50 
- 8.75 yağ, % 54.1 - 64.2 karbonhidrat, % 2.40 - 3.65 kül ve % 2.1 - 4.9 liften oluşmaktadır.  E 
vitamini, B vitaminleri, lisin ve esansiyel yağ asitlerince zengin olan kinoadan elde edilen 
ürünlerin besin değeri de yüksektir. Bileşiminde bulunan acılık veren saponinler ve gluten 
içermemesi fırıncılık ürünlerinde kullanımını kısıtlamaktadır. Saponinlerden uzaklaştırıldıktan 
sonra, ekmek, kek, bisküvi gibi fırın ürünlerinin besin ve tekstür özelliklerini iyileştirmek 
amacıyla buğday ununa belli oranlarda eklenebilmektedir. Ayrıca çölyak hastaları için ekmek 
yapımında nişasta kaynağı olarak da kullanılabilmektedir (Keskin ve Evlice, 2015). 

Kinoa, amaranth ve pirinç unu kullanılarak yüksek kaliteli glutensiz makarna yapımının 
amaçlandığı bir çalışmada üretilen makarnalar zaten ticarileştirilmiş glutensiz makarnalar ile 
karşılaştırılmıştır. %40 kinoa unu, %10 amaranth unu ve %50 pirinç unu kullanılmıştır. Yapılan 
analizle sonucunda tüketicilerin %80’i tekrar bu makarnayı yiyebileceklerini, domates sosu ile 
hazırlanmış iki makarnada ( kinoa unu ile hazırlanan ve diğer ticari glutensiz makarna) bir fark 
görmediklerini bildirmişlerdir (Makdoud ve Rosentrater, 2017).  

Kinoa unu ile glutensiz ekmek üretimi üzerine bir çalışmada, %100 , %72 , %36 oranlarında 
kinoa unu ile ekmek üretilmiştir. Piyasada glutensiz ekmeklerin çoğu besin değeri açısından 
kinoadan daha zayıf olan pirinç unu ile üretildiğinden kinoa unu ile besleyiciliği yüksek 
glutensiz ekmek üretimi hedeflenmiştir. %100 kinoa unu ile üretilen ekmeklerin su aktivitesinin 
ve hacminin az olduğu gözlemlenmiş. Duyusal analizler sonucunda %100 kinoa unu ile üretilen 
ekmeğin genel beğenilirliği düşük bulunurken %36 ve %72 oranların kabul edilebilir seviyede 
olduğu bildirilmiştir (Chase, 2014 ).  

2.8. Karabuğday 

Ülkemizde tarımı yapılmayan karabuğday, dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmektedir (Acar 
ve ark., 2011).  Karabuğday Polygonaceae familyasından bir bitkidir. Tahıllarla hem benzer 
hem de farklı özellikler taşımaktadır. Bu sebeple tahıl benzeri olarak isimlendirilmektedir. 
Karabuğdayın tahıllardan ayırılmasındaki en temel yapısal farklılık çift çenekli bir bitki 
olmasıdır (Hayıt ve Gül, 2015). Yüksek rakımlarda kısa sürede gelişmeye uyum sağlayabilme 
özelliği de karabuğdayı diğer tahıllardan ayırmaktadır (Kan, 2011). Karabuğday içeriğinde 
yüksek miktarda protein, diyet lifi, vitamin, mineral madde, temel çoklu doymamış yağ asitleri, 
antioksidanlar barındıran, yüksek kalitede önemli bir gıda hammaddesidir. Fonksiyonel gıda 
sanayii için çok önemli bir potansiyele sahiptir (Acar ve ark., 2011).  
Karabuğday proteinleri en yüksek biyolojik değere sahip kaynaklar arasındadır (Yıldız, 2012). 
Karabuğdayın nişasta ve lif içeriği tahıllar ile neredeyse aynı miktarlardadır. Yüksek miktarda 
linoleik asit gibi temel çoklu doymamış yağ asitlerini içerir (Bilgiçli, 2008).  

Genel karabuğday tanelerinin kimyasal kompozisyonuna bakıldığında içeriklerin nişasta, 
protein, lif ve nem açısında yüksek olduğu görülmüştür. %55-75 nişasta,  %10-12 protein, % 
9,6-13.8 nem, %7.0-10.7 lif içermektedir (Dizlek ve ark., 2009). Karabuğday gıda sanayinde 
büyük potansiyele sahip fonksiyonel bir gıda maddesi olmasıyla beraber gluten içermeyen bir 
üründür (Bilgiçli, 2008). Çölyak hastaları glutenin bağırsaklarına verdiği zarardan dolayı 
gluteni beslenmelerinde çıkarmak zorundadır (Torbica ve ark., 2010). Karabuğday çölyak 
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hastaları ve glutensiz beslenmeyi günlük diyetlerine sokmuş insanlar için üretilen gıdaların 
besin içeriğinin zenginleştirilmesinde önemli rol almaktadır (Mariotti ve ark., 2013). 

Glutensiz erişte yapımında % 20 oranında kullanılan karabuğday unu ile yapılan örneklerin 
duyusal olarak beğenildiği; tam karabuğday ununun, kül içeriğini artırdığı gözlemlenmiş bu 
sebeple ürünlerde mineral madde içeriği yönünden zenginleştirmek amacıyla kullanılabilirliği 
bildirilmiştir. Erişte örneklerinde renk değeri dışında duyusal özellikleri bakımından 
beğenildiği bildirilmiştir (Bilgiçli, 2008).  

Karabuğday unu kullanılarak ekmek üretimi yapılan bir çalışmada formülasyona 
%10,20,30,40,50 oranlarında karabuğday eklenmiştir. Karabuğday ununun oranının artmasıyla 
ekmek içi gözenek yapısının geliştiği gözlemlenmiştir (Fujarczuk ve Zmijewski, 2009). 
Glutensiz bisküvi üretiminde karabuğdayın kullanıldığı bir çalışmada formülasyona %10 
karabuğday eklenmiştir. Glutensiz bu bisküvilerin yapılan duyusal analizler sonucunda kuru ve 
kumsu bir tat verdiği bildirilmiştir (Schober ve ark., 2003). Karabuğday ile kek üretimi yapılan 
bir çalışmada tatar karabuğdayı ve yaygın karabuğday unları beraber kullanılmıştır. Kekler 
buharda pişirilip kaliteleri karşılaştırılmıştır. Tatar karabuğdayı ile yapılan kekin renk değerleri 
en yüksek ve yumuşaklık, tat, nem gibi değerlerinde tatar karabuğdayıyla yapılan kekte en iyi 
olduğu bildirilmiştir (Cho ve ark., 2007).  

2.9. Soya  

Soya, diğer hububat ve baklagillerle kıyaslandığında yüksek oranda (%38-40) protein 
içermektedir (Anaç ve Ertürk, 2003). Bu nedenle protein ihtiyacının karşılanmasında önemli 
bir yer almaktadır. %18-20 civarında yağ oranı ile de baklagiller arasında önemli yere sahip 
yağlı bir tohumdur. Son zamanlarda, soya fonksiyonel gıda olarak önem kazanmıştır. Soya 
yüksek kalite protein, diyet lifi ve izoflavonlar içeriği, kolesterol ve doymuş yağ içermeyişi gibi 
sebeplerden dolayı tercih nedeni olmuştur (Nilüfer ve Boyacıoğlu, 2007). Soya unu; bisküvinin 
yayılması, gevrekliği ve sertliği, hamur yapısı ve elastikiyeti ile istenmeyen esmerleşme 
reaksiyonları üzerine en az etki etmesi nedeniyle daha fazla kullanılmaktadır (Alp, 2006).  
Soya ortalama olarak %40 protein içeriğiyle günlük protein ihtiyacının önemli kısmını 
karşılamaktadır. Soya unu yaklaşık %50 protein içeriğiyle buğday ununa kıyasla daha yüksek 
biyolojik değere sahiptir (Ercan, 1987). Bisküvi üretimi üzerine yapılan bir çalışmada pirinç 
unu, soya unu, mısır ve patates nişastası karışımlarıyla bisküvi üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu 
bisküvilerin beğenildiği ancak soya unu miktarı arttıkça beğenirlik değerinin azaldığı 
bildirilmiştir (Schober ve ark., 2003).   

Gallagher ve arkadaşları glutensiz ekmek üretimi üzerine yaptıkları çalışmada %17,2 pirinç 
unu, %74,2 mısır nişastası, %8,6 manyok nişastası kullanmışlardır. Bu ekmeklerin hacmi düşük 
bulunmuştur. Formülasyona %0,5 soya unu ilavesiyle hacimde artık gerçekleşmiştir (Gallagher 
ve ark., 2004). Mısır, pirinç, soya, darı, karabuğday ve patates nişastalarının farklı miktarda yağ 
katkılarıyla kombinasyonlanması sonucu üretilen bisküvi formülasyonlarının kullanıldığı bir 
çalışmada soya, patates, mısır ve pirinçin yüksek oranda yağ içeren süt ve krema tozları ile 
birlikte kullanılması sonucunda kolay şekil alabilen bisküvi hamuru oluşturduğu 
gözlemlenmiştir (İşleroğlu ve ark., 2009). Yağlı ve yağsız soya unu ilavesi ile bisküvi üretimi 
yapılan bir çalışmada %2, 4, 6 ve 10 oranlarında yağlı ve yağsız soya unu kullanılmıştır. Yağlı 
soya unu katkısı arttıkça bisküvilerde acılaşma görüldüğü bildirilmiştir. %10 yağlı ve yağsız 
soya unu katkısında duyusal özellikler üzerine olumsuz özellikler gözlenmiş, %2 yağlı-yağsız 
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ve %4 yağsız soya unu ilavesi ile en iyi duyusal sonuçların alındığı belirtilmiştir (Gürsu ve ark., 
1997).  

2.10. Teff Unu 

Teff, Etiyopya ve Eritre'deki (Afrika) yerli ve önemli bir gıda ürünüdür. Teff, diğer birçok 
tahıllara göre doğal olarak daha yüksek bir besin değerine sahiptir. Doğal olarak glutensiz, teff 
tanesi buğday unu ve diğer tahılların yerini alabilir. Teff tane boyutunun oldukça küçük olduğu 
bilinmektedir ortalama uzunluğu 0.61-1.17 mm arasındadır ve besinsel değerleri nedeniyle 
üstün bir tane olarak kabul edilir. İçerik açısından oldukça zengindir. Karbonhidrat, lif, buğday, 
arpa ve diğer tahıl tanelerinden daha fazla demir, kalsiyum ve çinko içerir. Teff, esansiyel 
amino asitlerin mükemmel dengesine sahiptir ve iyi bir kalsiyum ve demir kaynağıdır. 
Bütün tahıl unu içine öğütülmüş olabilir mayalı düz kraker çubukları için hammadde olarak 
kullanılmaktadır. Enjektör olarak, çorba ve soslara koyulaştırıcı olarak eklenebilmektedir. Bira 
ve etnik içecek yapmak için fermente edilmiş veya yapılmış yulaf lapası ve pudingler içine 
eklenebilir (Nascimento ve Augusta, 2018). Teff unu ile glutensiz şekerli ve yerfıstığı ezmeli 
kurabiyelerin üretildiği bir çalışmada kurabiyelerin fiziksel, dokusal ve duyusal özellikleri 
incelenmiştir. Panelistler şeker kurabiyesi yerine kontrol ve % 25 teff kurabiyesini tercih 
ettiklerini bildirmişlerdir. Fıstık ezmesi kurabiyeleri durumunda böyle bir tercih 
gözlenmemiştir. Bu sonuçlar, teff ununun iyi bir alternatif olabileceğini ve glutensiz çerezlerin 
tadını ve lezzetini artırabileceğini göstermektedir (Nascimento ve Augusta. 2018). 

Teff unu ile ekmek üretimi yapılan bir çalışmada %5,10 ve %20 oranlarında teff unu 
kullanılmıştır. Teff ile birlikte karabuğday ve pirinç unları ve ekşi maya hamur da 
kullanılmıştır. Yapılan duyusal analizler sonucunda %20 teff unu içeren ekmekler görsel açıdan 
beğenilirken, %10 teff , pirinç unu ve ekşi maya içeren ekmeklerin tadı en beğenilen olduğu 
bildirilmiştir (Campo ve ark., 2016).  

2.11. Diğer Glutensiz Hammaddeler İle Bazı Çalışmalar 

Yeşil muz ve kabuğundan un üretilerek, glutensiz kek üretimi yapılan bir çalışmada muz ve 
muz kabuğu unları farklı oranlarda karıştırılmıştır. En iyi sonucu %20- 40 yeşil muz unu ve % 
5-10 yeşil muz kabuğu unu hazırlanan kekte elde edildiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada muz 
kabuğu unu dondurarak kurutma yöntemiyle kurutulup öğütme yoluyla elde edildiğinden besin 
öğeleri ve muz aromasının korunması sağlanmıştır (Türker ve ark., 2017).  
Badem iğde ve dut unu kullanılarak kurabiye üretimi yapılan bir çalışmada iğde unuyla ve dut 
unuyla yapılan kurabiyenin çölyak hastaları tarafından çölyak olmayanlara göre daha çok 
beğenildiği bildirilmiştir (Durlu-Özkaya ve ark., 2015). 

Gölevez yumrusundan elde edilen unun glutensiz ekmek üretiminde kullanılması üzerine bir 
çalışma yapılmıştır. Formülasyonlarında %0, %3.5, %6.30, %12.5, %18.7 ve %25.0 
oranlarında kullanılan gölevez unlarına karşılık, glutensiz ekmek için nişastalı karışım 
kullanılmıştır. Üretilen ekmeklere uygulanan kapsamlı analizler sonucunda gölevez unu 
katkısının ekmeklerin besinsel ve fonksiyonel özelliklerini olumlu yönde etkilediğini 
göstermiştir (Arıcı ve ark., 2016).  

 

 

 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye       TAM METİN KİTABI         www.gthk.org         231 

Tablo.1. Glutensiz ürün üretiminde kullanılan hammaddelerin kalite etkileri 

Formülasyon Temel Sonuçlar Referanslar 
%30 kestane unu, %70 pirinç 
unu, ksantam gam ve emülgatör 
ilavesiyle üretilen glutensiz 
ekmek 

Kaliteli ve beğenilir olduğu bildiği 
bildirilmiş ve tekstürde iyileştirme 
sağlanmıştır. 

De Simas ve 
ark., 2009 

%60 pirinç unu, %40 mısır unu 
ilavesiyle üretilen glutensiz 
makarna 

Lif ve yağ içeriği bakımından ürünün 
değerlerinin yükselmesi sağlanmıştır. 

Silva ve ark., 
2016 

%40 nohut unlu, pirinç bazlı 
glutensiz ekmek üretimi 

Depolama süresi ve sertlik değerlerinde 
artış gözlenmiştir. 

Barışık ve 
Tavman., 2018 

Lüpen kepeği kullanılarak 
yüksek lifli bisküvi üretimi 

Son üründe diyet lifi, Ca ve Mg gibi 
mineraller açısından ürünü daha da 
zenginleştirdiği bildirilmiştir. 

Beğen, 2012 

%36, 72, 100 kinoa unu ile 
üretilen glutensiz ekmek 

Duyusal analizler sonucunda %100 
kinoa unu ile üretilen ekmeğin genel 
beğenilirliği düşük bulunurken %36 ve 
%72 oranların kabul edilebilir seviyede 
olduğu görülmüştür. 

Chase, 2014 

% 20 oranında kullanılan 
karabuğday unuyla yapılan 
glutensiz erişte 

Erişte örneklerinde renk değeri dışında 
duyusal özellikleri bakımından 
beğenildiği bildirilmiştir. 

Bilgiçli, 2008 

%17,2 pirinç unu, %74,2 mısır 
nişastası, %8,6 manyok 
nişastası ve %0,5 soya unu 
ilavesiyle üretilen glutensiz 
ekmek 

Son üründe hacimde artış 
gerçekleşmiştir. 

Gallagher ve 
ark., 2004 

 

%25 teff unu ve yerfıstığı 
ezmesi ilavesiyle glutensiz 
kurabiye üretimi 

Çıkan sonuçlara göre teff ununun iyi bir 
alternatif olabileceğini ve glutensiz 
çerezlerin tadını ve lezzetini 
artırabileceğini göstermektedir. 

Nascimento ve 
Augusta, 2018 

 

Pirinç unu, mısır nişastası ve 
hurma unu kullanılarak bisküvi 
üretimi 

 

 

Besin değeri açısından zengin bisküviler 
üretilmiştir. Duyusal olarak en beğenilen 
%20 hurma unu içeren bisküviler 
olmuştur. 

De Simas ve 
ark., 2009 
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Pirinç kepeği ilavesi ile 
glutensiz ekmek üretimi 

İyi ekmek rengi, yüksek hacim, yumuşak 
ekmek içi ve iyi bir gözenek yapısı elde 
edildiği bildirilmiştir. 

Özer ve 
Tuncel, 2016 

Mısır ve pirinç unu kullanılarak 
tarhana üretimi 

Kabul edilebilir özelliklere sahip çorba 
elde edilmiştir. 

Durmuş, 2015 

 

% 25 mısır unu ve% 75 pirinç 
unu,% 50 mısır unu ve % 50 
pirinç unu ve% 75 mısır unu 
ve% 25 pirinç unu ile muz 
ekmeği üretimi 

%75 mısır %25 pirinç unu ile üretilen 
ekmeğin duyusal açıdan en beğenilen 
olduğu bildirilmiştir. 

Tiwari ve 
Shukla, 2015 

Mısır ununun karabuğday ve 
amaranth unu ile bisküvi 
üretimi 

Yüksek sertlikte bisküviler elde 
edilmiştir. 

Gambus ve 
ark., 2009 

.Psyllium ile ekmek üretimi Duyusal skalada genel beğenilirlik 7 
üzerinden 6.5 olmuştur. 

Zandonadi ve 
ark., 2009 

Psyllium, mısır nişastası, 
amaranth unu ve bezelye unu ile 
ekmek üretimi 

Ticari glutensiz ekmek karışımlarından 
çok daha yüksek besleyici değere sahip 
olduğu bildirilmiştir. 

Mariotti ve 
ark., 2009 

%35 pirinç unu, % 35 mısır 
nişastası, %10 patates unu, %10 
nohut unu ve %10 patates 
nişastası kullanılarak bisküvi 
üretimi 

Duyusal açıdan genel beğenilirliği 
yüksek bisküviler elde edilmiştir. Ergin, 2011 

Patates nişastası ve mısır unu 
kullanarak bisküvi üretimi 

Patates nişastası kullanılarak üretilen 
bisküviler panelistler tarafından mısır 
unu içeren örneklere göre daha çok 
beğenilmiştir. 

Gambus ve 
ark., 2009 

%40 kinoa unu, %10 amaranth 
unu ve %50 pirinç unu ile 
makarna üretimi 

Yapılan analizle sonucunda tüketicilerin 
%80’ i tekrar bu makarnayı 
yiyebileceklerini bildirmişlerdir. 

Makdoud ve 
Rosentrater, 
2017 

%10, 20, 30, 40, 50 oranlarında 
karabuğday ile ekmek üretimi 

Karabuğday ununun oranının artmasıyla 
ekmek içi gözenek yapısının geliştiği 
gözlemlenmiştir 

Fujarczuk ve 
Zmijewski, 
2009 

Tatar karabuğdayı ve yaygın 
karabuğday unları ile kek 
üretimi 

Tatar karabuğdayı ile yapılan kekin renk 
değerleri en yüksek ve yumuşaklık, tat, 
nem gibi değerlerin en iyi olduğu 
bildirilmiştir. 

Cho ve ark., 
2007 

Mısır, pirinç, soya, darı, 
karabuğday ve patates 
nişastalarının farklı miktarda 

Kolay şekil alabilen bisküvi hamuru 
oluşturduğu gözlemlenmiştir. 

İşleroğlu ve 
ark., 2009 
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yağ katkılarıyla 
kombinasyonları ile üretilen 
bisküvi 

%2, 4, 6 ve 10 oranlarında yağlı 
ve yağsız soya unu ile bisküvi 
üretimi 

%10 yağlı ve yağsız soya unu katkısında 
duyusal özellikler üzerine olumsuz 
özellikler gözlenmiş, %2 yağlı-yağsız ve 
%4 yağsız soya unu katkılarıyla en iyi 
duyusal sonuçların alındığı belirtilmiştir. 

Gürsu ve ark., 
1997 

%5,10 ve %20 oranlarında teff 
unu ile ekmek üretimi 

Yapılan duyusal analizler sonucunda 
%20 teff unu içeren ekmekler görsel 
açıdan beğenilirken, %10 teff içeren 
ekmeklerin tadı en beğenilen olduğu 
bildirilmiştir. 

Campo ve ark., 
2016 

Yeşil muz ve kabuğundan un 
üretilerek, glutensiz kek üretimi 

En iyi sonucu %20- 40 yeşil muz unu ve 
% 5-10 yeşil muz kabuğu unu hazırlanan 
kekte elde edildiğini bildirmişlerdir. 

Türker ve ark., 
2017 

Badem iğde ve dut unu 
kullanılarak kurabiye üretimi 

İğde unuyla ve dut unuyla yapılan 
kurabiyenin çölyak hastaları tarafından 
çölyak olmayanlara göre daha çok 
beğenildiği bildirilmiştir. 

Durlu-Özkaya 
ve ark., 2015 

%0, %3,5, %6,30, %12,5, 
%18,7 ve %25 oranlarında 
kullanılan gölevez unlarına 
karşılık, nişastalı karışım ile 
ekmek üretimi 

Gölevez unu katkısının ekmeklerin 
besinsel ve fonksiyonel özelliklerini 
olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 

Arıcı ve ark., 
2016 

4. SONUÇ 

Çalışmamızda çölyak hastaları, gluten intoleransı olan bireyler ve glutensiz beslenmek isteyen 
bireyler için besleyici değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi amacıyla farklı hububat ya da 
hububat benzeri ürünlerinin hammadde olarak araştırılması yapılmıştır. Yapılan çalışmalarca 
kullanılan hammaddelerin oluşturulmak istenen glutensiz ürünlerde son üründe besin 
değerlerinin artabildiği ve yapılmış olan duyusal testlerle de son üründe kaliteli ve lezzetli ürün 
eldeleri gerçekleştiği görülmüştür. Günümüzde artan çölyak hastalığı ve diyetlerine glutensiz 
ürünler eklemek isteyen tüketicilerin sayısı artmaktadır. Buna bağlı olarak da bir ürün ihtiyacı 
doğmaktadır. Gelişen teknolojiyle bu ürünlerin çeşitliliğin artmakta ve gıda firmaları da bu 
alanda çalışmaya başlamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca ekmek, makarna, atıştırmalıklarla 
sınırlı kalmadığı yaptığımız araştırmalarla görülmüştür. Birçok ülkede glutensiz restoranlar ve 
bu restoranları destekleyen organizasyonlarda kurulmaya başlanmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu pazarın gün geçtikçe genişleyeceğini, bu konuda 
çalışmaların artacağını, ürün yelpazesinin zenginleşeceğini öngörmekteyiz.  
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ÖZET 

Tarımsal ürünlerin kurutularak saklanması en yaygın gıda muhafaza yöntemidir. Günümüzde 
kurutma işlemini denetim altında tutmak amacı ile yapay kurutucular kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada farklı kalınlıklarda (1 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm) dilimlenmiş yeşil kabakların 
farklı sıcaklıklarda (50 oC, 60 oC, 70 oC ve 80 oC) kuruma davranışları incelenmiştir. Kurutucu 
ortam olarak infrared kurutucu kullanılmıştır. İnfrared kurutucu, Mettler LJ16 nem analiz 
cihazıdır ve kızıl ötesi ışın veren lambalar yardımıyla ısı sağlamaktadır. Kurutucu, katı 
örneklerin yerleştirildiği 100 g kapasiteli dijital bir terazi (hassasiyet = 0.001 g) ve infrared 
ışınların sağlandığı lamba bölümünden oluşmaktadır. 

Deneylerde kullanılan kabakların başlangıç nem içeriği, etüvde 80 oC’de 24 saat bekletilmesi 
ile 3 deneme sonunda 12,9987 g su/ g kuru madde olarak bulundu. 

Kabak dilimlerinin kalınlıkları farklı olduğundan farklı kuruma hızları gözlenmiştir. Aynı 
şekilde sebze kalınlığı azaldıkça nem içeriğindeki azalma daha hızlı gerçekleşmiştir. Kalınlığın 
azalması ile sebze içerisindeki su miktarının da azalması nedeniyle sabit sıcaklıkta daha hızlı 
kuruma gerçekleşmiştir.  

Kurutma sıcaklığı arttıkça kabakların nem içeriğindeki azalma daha hızlı olmaktadır. Diğer bir 
deyişle yüksek sıcaklıklarda katı bünyesindeki su daha çabuk uzaklaşmaktadır. Bu olayın 
sebebinin buharlaşma derecesindeki artış olduğu söylenebilir. 

Kuruma davranışı incelendiğinde, tüm kalınlıklarda ve tüm sıcaklıklarda kuruma olayı azalan 
kuruma hızı periyodunda gerçekleştiği ve bu periyotta kuruma olayını katı içi difüzyon 
yönettiği görülmüştür.  Fick’in II yasasının sabit yüzey nemliliği sınır şartı ve levha için çözümü 
kullanılarak her bir kalınlık ve sıcaklık için difüzyon katsayıları hesaplandı. Hesaplanan 
difüzyon katsayılarından kuruma aktivasyon enerjileri belirlendi.  

Kurutma sıcaklığı ve kabağın kalınlığı arttıkça difüzyon katsayısı da artmıştır. Sıcaklığın 
artmasıyla su moleküllerinin kinetik enerjileri arttığından daha hızlı difüzlenmişlerdir. Kurutma 
aktivasyon enerjisi ise kalınlık artıkça azalmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kabak, Kurutma, Difüzyon Katsayısı 

ABSTRACT 

Drying and storing of agricultural products is the most common food preservation method. 
Nowadays, artificial dryers are used to control the drying process. 
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In this study, the drying behavior of green zucchini sliced in different thicknesses (1 mm, 5 
mm, 10 mm, 15 mm) at different temperatures (50 oC, 60 oC, 70 oC and 80 oC) were 
investigated. Infrared dryer was used as the drying medium. The infrared dryer is the Mettler 
LJ16 moisture analyzer and provides heat with the help of infrared light lamps. The desiccant 
consists of a 100 g capacity digital scale (sensitivity = 0.001 g) in which solid samples are 
placed and the lamp section where infrared rays are provided. 

The initial moisture content of the zucchini used in the experiments was found to be 12,9987 
g water / g dry matter at the end of 3 trials after being kept in the oven at 80 oC for 24 hours. 

Since the thickness of the zucchini slices were different, different drying rates were observed.  
Similarly, the decrease in moisture content was faster as the vegetable thickness decreased. Due 
to the decrease in thickness and the decrease in the amount of water in the vegetables, faster 
drying was achieved at constant temperature. 

As the drying temperature increases, the moisture content of the zucchini decreases faster. In 
other words, the water in the solid is removed more quickly at high temperatures. The increase 
in the degree of evaporation can be said that the cause of this event. 

When the drying behavior was examined, it was observed that the drying event occurred at a 
decreasing rate of drying at all thicknesses and at all temperatures and that the drying event was 
managed by intra-solid diffusion during this period. Diffusion coefficients were calculated for 
each thickness and temperature using Fick’s II law for constant surface humidity boundary 
condition and solution for the plate. Drying activation energies were determined from the 
calculated diffusion coefficients. 

As the drying temperature and the thickness of the zucchini increase, the diffusion coefficient 
also increased. As the kinetic energies of water molecules increase with increasing temperature, 
they are diffused faster. The drying activation energy decreased with increasing thickness.  

Keywords: Zucchini, Drying, diffusion coefficient 

1. GİRİŞ 
Gıdaların kurutularak dayandırılması yöntemi, insanların doğadan öğrendiği ve bu yüzden ilk 
çağlardan beri uygulanmakta olan en eski muhafaza yöntemidir. Doğada kuruma, güneş ısısıyla 
gerçekleşmekte olduğundan, kurumanın her yerde ve her zaman bu yolla sağlanması 
olanaksızdır. Her şeyden önce her ürünün güneşte kurutulması hem olanaklı değildir ve hem de 
doğru değildir.  Ayrıca her bölge güneşte kurutma uygulamasına elverişli olmayabilir. Güneşte 
kurutma o sıradaki iklim koşullarına son derece bağlıdır ve güneşte kurutmada hijyenik 
koşulları kontrol etmek olanaklı değildir. Yapay kurutmada, güneşte kurutmanın birçok 
sakıncaları ortadan kaldırılmış olup daha iyi kalitede ürün alınabilmektedir. Yapay 
kurutucuların kullanımının artmasıyla kurutulacak ürüne ait kuruma karakteristiklerinin 
bilinmesine olan ilgi de artmaktadır. Kurutma yöntemine göre değişiklik gösteren kuruma 
karakteristiklerinin her tip kurutucu için (mikrodalga, infrared, konvensiyonel hava dolaşımlı 
kurutucular vs.) ayrı ayrı bilinmesi istenir.  

İnfrared ışınlarla kurutma hızla yaygınlaşma eğiliminde olan bir kurutma tekniğidir.  Katı 
cisimler üzerlerine gelen ışınların önemli bir bölümünü yüzeylerindeki ince bir tabakada 
absorblarlar. Absorblanan fotonların taşıdığı enerji söz konusu tabakada ısı enerjisine 
dönüşerek yüzey sıcaklığının artışına neden olur. Cismin yüzeyi ile iç tabakalar arasında 
meydana gelen sıcaklık farkı, yüzeyden daha soğuk bölümlere doğru ısı transferinin 
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başlamasını sağlar. Bunun sonucunda materyal içindeki su buharlaştırılarak ürünün kuruması 
sağlanır.  

Yeşil kabağının su oranı oldukça yüksek olduğundan düşük kalorili bir sebzedir. Çiğ olarak da 
tüketilebilir.  Kabak lif oranı yüksek olduğundan uzun süre tok tutar. Kabak içeriğinde bol 
miktarda C vitamini ve A vitamini öncüsü karotenoid ailesiden olan ve antioksidan özellik 
gösteren lutein ve zeaksanrtin isimli iki bileşen içerir. Kabak, A, B, C, E, K vitaminleri, 
kalsiyum, karbonhidrat, potasyum, demir, magnezyum, fosfor, protein ve mineraller 
içermektedir. 

Literatürde Mikrodalgada (Kutlu ve İşci, 2014), hava sirkülasyonlu Mikrodalgada (Cuccurullo 
vd., 2017), güneşte, basınçlı hava ile, fırın kurutucuda (Keum-Taek  ve Jong-Whan, 1994), tepsili 
kurutucuda (Tavakolipour, vd. 2014) , mikrodalga vakum kurutucuda kurutulan yeşil kabak 
çoğunlukla dilimlenerek, ön işlemsiz veya sülfit çözeltisine daldırma, SO2 ile muamele gibi ön 
işlemlerle kurutulmuş, kuruma davranışları (Jong-Whan ve Keum-Taek, 1995), besin değerlerine 
etkisi (Eissa vd., 2013), renk değişimi ve büzülme (Chayjan, vd, 2017) gibi davranışları 
incelenmiştir. Ancak kurutma ortamı olarak infrared kurutucunun kullanıldığı bir çalışma ile 
karşılaşılmamıştır.  

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada, farklı kalınlıklarda (1mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm) dilimlenen yeşil kabağın 
infrared kurutucuda farklı sıcaklıklarda (50 oC, 60 oC, 70 oC ve 80 oC) kuruma davranışları 
incelendi. Zamanla nem değişimi ve kuruma hızı grafikleri çizilerek kurumayı kontrol eden 
mekanizma araştırıldı.  
Bu çalışmada piyasadan satın alınan kabak kullanıldı. Sebzeler deneyler süresince nem 
kaybetmemeleri için buzdolabında muhafaza edildi. 

Deneysel çalışmalarda infrared kurutucu kullanıldı. İnfrared kurutucu, Mettler LJ16 nem analiz 
cihazı olup kızıl ötesi ışın veren lambalar yardımıyla ısı sağlamaktadır. Kurutucu katı örneklerin 
koyulduğu 100 g kapasiteli bir dijital terazi (duyarlık= 0.001 g) ile infrared ışınların sağlandığı 
lambalı kısımda oluşmaktadır. 

Başlangıç nem içeriği 80 oC’ ye ayarlanmış etüvde 24 saat bekletilmesi ile bulundu. 3 deneme 
sonunda başlangıç nem içeriği 12.9987 g su/ g kuru madde olarak bulundu.  

3. SONUÇLAR 

Elde edilen ağırlık kaybı değerleri başlangıç nem içeriği değerini kullanarak g su /g kuru madde 
cinsinden kuru temelde nem içeriği değerlerine dönüştürdükten sonra zamanla değişimi grafiğe 
geçirildi. Şekil 1’ de sabit kalınlıkta sıcaklıkla değişimi ve sabit sıcaklıkta kalınlıkla değişimi 
verilmiştir.  

 

http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER0000293680
http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER0000097824
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Şekil 1. Kabağın infrared kurutucuda kurutulması sırasında zamanla nem içeriğindeki değişme 
 

Şekillerden görüldüğü gibi hava sıcaklığının artması ve kalınlığın azalması neminin aynı sürede 
daha fazla azalmasına neden olmaktadır. Özellikle sabit sıcaklık deneylerinde kalınlığın 
azalması kabağın nem içeriğinin daha hızlı azalmasına neden olmuştur.  

Zamanla nem içeriği değerlerinin zamana göre nümerik diferansiyeli alınarak kuruma hızı 
değerleri elde edildi.  Şekil 2’ de kabağın sabit kalınlık ve sabit sıcaklık şartlarında nem içeriği 
ile kuruma hızındaki değişim görülmektedir. 
Şekilden de görüldüğü gibi, kabakların tüm sıcaklıklarda ve tüm kalınlıklarda kuruma hızı nem 
içeriğindeki azalma ile azalmaktadır. Bu, kuruma olayı sırasında hiç sabit hız periyodunun 
olmadığını ve tüm kuruma olayının azalan kuruma hızı devresinde gerçekleştiğinin 
göstergesidir.  
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Şekil 2. Kabağın sabit sıcaklık ve sabit kalınlıkta nem içeriği ile kuruma hızındaki değişimi 

 
Kabakların kurumasında katı yüzeyinden havaya su buharının kütle transfer direnci genellikle 
ihmal edilir ve bütün kurutma hızını katıdaki difüzyon kontrol eder. Yüzeydeki nem içeriği 
denge değerindedir veya denge değerine çok yakındır. 
Difüzyon katsayısını belirlemek için zamanla nem içeriği değerleri denge nem içeriği ve 
başlangıç nem içeriği değerleri kullanılarak boyutsuz nem değerlerine dönüştürüldü. Daha 
sonra Fick’in II yasasının kartezyen koordinatlar için çözümünden yararlanarak difüzyon 
katsayıları belirlendi.  
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Şekil 3. Kabağın infrared kurutucuda kurutulmaları sırasında difüzyon katsayılarının sıcaklıkla 
ve kalınlıkla değişimi 
 
Difüzyon katsayısının sıcaklıkla değişimi Arhenius tipi exponansiyel eşitlikle 
tanımlanmaktadır.  

 
Bu ifadenin lineerleştirilmesi ile 1/ T’ ye karşı ln(Deff)  grafiğe geçirilirse bir doğru elde edilir. 
Bu doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisi EA belirlenir. Aşağıda aktivasyon enerjilerinin 
belirlenmesi görülmektedir. 
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Şekil 4. Aktivasyon Enerjisinin Kalınlıkla değişimi  
 
Şekilde görüldüğü gibi aktivasyon enerjisi örnek kalınlığındaki artışla azalmaktadır.  
Örnek kalınlığının artmasıyla kuruma hızı azalmasına rağmen, su moleküllerinin ortalama 
enerjileri artacağından, aktivasyon enerjisi azalır ve buharlaşma için gerekli enerji engelini 
geçen su molekülleri daha fazla olacağından difüzyon katsayısı artar.  
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KİVİNİN KURUMA DAVRANIŞINA KALINLIK, SICAKLIK VE ÖN İŞLEM 

UYGULAMASININ ETKİSİ 

EFFECT OF THICKNESS, TEMPERATURE, AND PRETREATMENT ON DRYING 
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ÖZET 

Bu çalışmada farklı boyutlarda (1, 5 ve 10 mm) kesilen kiviler ön işlemsiz ve iki ayrı ön işlem 
uygulandıktan sonra 4 farklı sıcaklıkta (45 oC, 55 oC, 65 oC, 75 oC ) kurutuldu. Ön işlemler % 
65’lik Sakaroz çözeltisinde 1 saat ve  % 5’lik Na2S2O5 (Sodyum metabisülfit) çözeltisinde 5 
dakika bekletme şeklinde uygulandı.   

Sakaroz çözeltisi ile muamelenin amaçları, çözeltide sakaroz absorbsiyonu ile kurutulduktan 
sonra kivi lezzetine ve yapısına katkıda bulunmak ve ön işlem süresince ozmotik basınçla nem 
kaybı sağlamaktır. Aynı zamanda bu işlem oksidatif esmerleşmenin önlenmesine de katkıda 
bulunmaktadır. 

E223 kodu ile gıda katkı maddesi olarak tanımlanan sodyum metabisülfit, dezenfektan, 
antioksidan ve koruyucu olarak kullanılır. Sodyum metabisülfitin kuruma öncesi ön işlem 
ortamı olarak kullanılmasının nedeni, antioksidan özelliğidir ve kivi meyvesinin kuruma 
sırasında ve sonrasında kontaminasyonlara karşı korunmasına katkı yapmaktadır.  

Kivi dilimlerinin kuruma hızı, kivi dilim kalınlığının artmasıyla azalmaktadır. Çünkü ısı 
transferi ve kütle transferine karşı oluşan direnç dilimleme kalınlığının artmasıyla artmaktadır. 
Yapıdaki suyun buharlaşması, buharın yüzeye ulaşması ve yüzeyden ayrılması daha uzun 
zaman almaktadır.  

Kuruma sıcaklığındaki artışla birlikte kuruma hızı da artmaktadır. Kurutma sıcaklığı arttıkça 
kivilerin nem kaybı daha hızlı olmaktadır. Yüksek ortam sıcaklığında, sıcaklık farkından dolayı 
ısının yapıya transferi ve suyun buharlaşması daha hızlı gerçekleşmektedir. Isı transferinin 
sıcaklık farkından dolayı artması yapıda eş zamanlı buharlaşmaya sebep olmakta ve oluşan 
buharın yüzeye transferi daha hızlı gerçekleşmektedir. Kabuğu soyulan meyvelerde, hızlı 
kurumadan dolayı yüzeyde düşük geçirgenliğe sahip kabuk tabakası oluşmamaktadır. Bu 
sebeple kivi kurutmada bu çalışmadaki tüm sıcaklıklar, enerji tüketim maliyetleri göz önüne 
alınarak kullanılabilir.  

Uygulanan ön işlemler kivi de su tutma kabiliyetinde artışa neden olmaktadır. Ön işlenmiş kivi 
meyvesinde kuruma sürelerinde artış gözlemlenmiştir. % 5 sodyum metabisülfitle ön işlem 
uygulanan kiviler ön işlemsizlere göre daha yavaş kurumaktadır. % 65 sakaroz ile ön işlemden 
geçirilmiş olan kiviler de ön işlem uygulanmayanlara göre daha yavaş kurumuştur. 

Kivinin durgun hava ortamında kuruma davranışı incelendiğinde, kurutma işlemlerinin azalan 
kuruma hızı periyodunda ve katı içi difüzyon kontrolünde gerçekleştiği belirlenmiştir. Her bir 
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kalınlık ve sıcaklık için difüzyon katsayıları belirlenmiş, sonrasında difüzyon katsayılarından 
ise kuruma aktivasyon enerjileri hesaplanmıştır. 

Kurutma sıcaklığı ve kivinin kalınlığı arttıkça difüzyon katsayısının da arttığı görülmektedir. 
Sıcaklığın artmasıyla su moleküllerinin kinetik enerjisi arttığından daha hızlı difüzlenmişlerdir. 
Kurutma aktivasyon enerjisi kalınlık artıkça azalmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kivi, İnfrared Kurutma, Ön İşlem, Difüzyon Katsayısı 

ABSTRACT 
In this study, kiwi fruits were cutted at different sizes (1, 5 and 10 mm) were dried at four 
different temperatures (45 oC, 55 oC, 65 oC, 75 oC) without pre-treatment and with applying 
two different pre-treatments. Kiwi fruit cuttings were pretreated with 65 % sucrose solutions 
for one hour and 5 % Na2S2O5 (Sodiummetabisulfite) solutions for 5 minute. 

The purpose of the treatment with sucrose solution is to contribute to the kiwi flavor and 
structure after drying by sucrose absorption in the solution and to provide moisture loss by 
osmotic pressure during the pre-treatment. This process also contributes to the prevention of 
oxidative browning. 

Sodium metabisulfite, defined as food additive by E223 code, is used as disinfectant, 
antioxidant and preservative. The reason for the use of sodium metabisulphite as a pretreatment 
medium prior to drying is its antioxidant properties and contributes to the protection of kiwi 
fruit against contamination during and after drying. 

Drying rate of kiwi slices decreases with increasing kiwi slice thickness. Because, the resistance 
formed across the heat transfer and mass transfer is increases with thickness of slice. It takes 
longer time for the water in the structure to evaporate, for the vapor to reach and leave the 
surface. 

The drying speed increases with the increase in the drying temperature. As the drying 
temperature increases, the moisture loss of kiwis becomes faster. Due to the temperature 
difference at high ambient temperature, the transfer of heat to the structure and the evaporation 
of water are realized faster. The increase in heat transfer due to the temperature difference 
causes simultaneous evaporation in the structure and the transfer of the formed steam to the 
surface occurs faster. In peeled fruits, low permeability peel layer does not form on the surface 
due to rapid drying. Therefore, in kiwi drying, all temperatures in this study can be used 
considering energy consumption costs. 

Pretreatment cause an increase in water retention at kiwi fruit. The increase in the drying time 
of pre-pretreated kiwi fruit was observed. Kiwifruit pre-treated with 5% sodium metabisulfite 
dries more slowly than non-pre-treated. Kiwis pre-treated with 65% sucrose also dried more 
slowly than those without pretreatment. 

When the drying behavior of kiwifruit in stagnant air was examined, it was determined that the 
drying process was carried out during the period of decreasing drying speed and in-solid 
diffusion control. Diffusion coefficients were determined for each thickness and temperature, 
and then drying activation energies were calculated from diffusion coefficients. 

The diffusion coefficient increases with increasing drying temperature and kiwi thickness. As 
the kinetic energy of water molecules increases with increasing temperature, they are diffused 
faster. The drying activation energy decreased with increasing thickness. 
Keywords: Kiwi, Infrared Drying, Pre-Treatment, Diffusion Coefficient 
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1. GİRİŞ 
Tarımsal ürünlerin kurutularak saklanması gıda koruma yöntemleri içinde en yaygın olanıdır. 
Dünyada yaygın şekilde kullanılan geleneksel yöntem güneş ışınlarına açık olarak kurutmadır. 
Bu yöntemde sebze, meyve, tahıl, hububat, tütün gibi değişik farklı ürünler yere serilir, 
bozulmadan depolanabilecekleri kuruluğa ulaşıncaya kadar ara sıra karıştırılarak kurutulurlar. 
Günümüzde kurutma işlemini denetim altında tutmak amacı ile yapay kurutucular da 
kullanılmaktadır. Yapay kurutucularda, kullanılacak havayı ısıtmak için elektrik enerjisi, 
kömür, fosil yakıtlar gibi geleneksel yakıtlar ve bunlara ek olarak güneş enerjisi toplama 
sistemleri de kullanılmaktadır.( Toğrul, ve Pehlivan, 2004). 
Kurutmanın en önemli amaçları arasında; 

• Gıdanın nem içeriğini mikroorganizmaların gelişmesini önlemek için belli bir seviyenin 
altına indirerek ürünün bozulma olasılığını minimuma indirmek, 

• Nem içeriğinin düşürülmesi temel alınarak hacim azalmasından dolayı ve kuru madde 
oranının artmasıyla paketleme, depolama ve taşıma işlemlerinin maliyetleri azaltmak 

• Mikroorganizma etkinliği minimuma düşürüldüğünden ürünün raf ömrü arttırmak ve 
• Kurutma işlemi ile gıdaların dört mevsim tüketilmesi söz konusu olabiliyor ve böylece 

kar marjının arttırılması sayılabilir. 
Günümüzde kurutma işlemini denetim altında tutmak amacı ile yapay kurutucular da 
kullanılmaktadır. Yapay kurutucularda, kullanılacak havayı ısıtmak için elektrik enerjisi, 
kömür, fosil yakıtlar gibi geleneksel yakıtlar ve bunlara ek olarak güneş enerjisi toplama 
sistemleri de kullanılmaktadır.  
Kurutma, enerjinin yoğun olarak kullanıldığı bir işlemdir. Bu nedenle endüstriyel kurutma 
işlemlerinde tüketilen enerjinin mümkün olduğu kadar düşük tutulması için önlem alınmalıdır. 
Kurutma en uygun şekilde ve gerektiği ölçülerde yapılmalıdır.  
Kurutma işleminin gerçekleştirildiği kurutucularda herhangi bir ürünün kurutulabilmesi için ön 
çalışma ve deneyler gereklidir. (Mayor ve Sereno 2004). 
Kurutma deneyleri,  

• uygun bir kurutucu tipinin seçimi,  

• kurutucu tasarımında yararlı veri ve sonuçların elde edilmesi, 
• çalışma koşullarının üretimin biçim ve kapasitesine olan etkilerinin ve  

• kuruma mekanizmasının saptanması için yapılabilir.  
Kurutma tekniğinin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, son ürünün kalitesine kurutma 
öncesi uygulanan ön işlemlerin de önemli etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.  

Kivi, asma benzeri odunsu bir tırmanıcı bitki türü olan Actinidia deliciosa'dan ve A. deliciosa 
ile diğer Actinidia türleri arası melezlerden elde edilen kültivar grubundaki bitkiler ile bu 
bitkilere ait yenilebilir meyvelerin ortak adıdır. ( https://tr.wikipedia.org › wiki › Kivi_(bitki)) 

Kivi, çok fazla lezzet ve sağlık yararları sağlayan küçük meyvelerdir. Yeşil etleri tatlı ve 
keskindir. Aynı zamanda C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve potasyum gibi besinlerle 
doludur. Ayrıca birçok antioksidan vardır ve iyi bir lif kaynağıdır. Küçük siyah tohumları, 
bulanık kahverengi kabuğundaki gibi yenilebilir. Tablo 1’de kivinin vitamin ve mineral 
değerleri görülmektedir.  
 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/kivi
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Tablo 1. Kivinin Vitamin ve Mineral İçeriği (https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-
details/327046/nutrients) 

Mineral Vitaminler 

Sodyum 
Tuz 
Potasyum 
Magnezyum 
Kalsiyum 
Fosfor 
Demir  
Çinko 
Bakır 
Manganez  
Selenyum 

5 
7.0 
198 
15,7 
35 
34 
0.24 
0,14 
0,134 
0,064 
0.2 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg  
µg 

Vitamin A  
Vitamin D 
Vitamin E  
Vitamin K, total 
Vitamin C (ascorbic acid) 
Folat  
Niacin  
Riboflavin 
Thiamin (vitamin B1) 
Pantotenik asit 
Vitamin B-6 

4 
0 
1,3 
40,3 
74,7 
26 
0.37 
0.025 
0,027 
0,206 
0,061 
 

µg 
µg 
mg 
µg 
mg 
µg 
mg 
mg 
mg 
µg 
mg 

 

2. MATERYAL VE METOT 
Bu çalışmada farklı boyutlarda (1, 5 ve 10 mm) kesilen kiviler ön işlemsiz ve iki ayrı ön işlem 
uygulandıktan sonra 4 farklı sıcaklıkta (45 oC, 55 oC, 65 oC, 75 oC ) kurutuldu.  
Ön işlemler % 65’lik Sakaroz çözeltisinde 1 saat ve  % 5’lik Na2S2O5 (Sodyum metabisülfit) 
çözeltisinde 5 dakika bekletme şeklinde uygulandı.   
Başlangıç nem içeriği 70 oC’de sabit tartıma gelene kadar yapılan kurutma sonucunda 
belirlendi. Analizler 3 paralelli olarak yürütüldü ve  sonuçların ortalaması alınarak kullanıldı. 

Kivilerin başlangıç nem içeriği Tabloda görülmektedir.  

Tablo 2. Kivinin Başlangıç Nem içerikleri 

  Başlangıç nem içeriği 

   (%), yaş temel Kuru temel 

Önişlemsiz 88,0 7,33 

%5 Na2SO5 90,0 9,00 

%65 Sakaroz 76,0 3,16 

 

Sakaroz çözeltisi ile muamelenin amaçları, çözeltide sakaroz absorbsiyonu ile kurutulduktan 
sonra kivi lezzetine ve yapısına katkıda bulunmak ve ön işlem süresince ozmotik basınçla nem 
kaybı sağlamaktır. Aynı zamanda bu işlem oksidatif esmerleşmenin önlenmesine de katkıda 
bulunmaktadır. 

E223 kodu ile gıda katkı maddesi olarak tanımlanan sodyum metabisülfit, dezenfektan, 
antioksidan ve koruyucu olarak kullanılır. Sodyum metabisülfitin kuruma öncesi ön işlem 
ortamı olarak kullanılmasının nedeni, antioksidan özelliğidir ve kivi meyvesinin kuruma 
sırasında ve sonrasında kontaminasyonlara karşı korunmasına katkı yapmaktadır.  
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3. SONUÇLAR 

Elde edilen ağırlık kaybı değerlerinden başlangıç nem içeriği değerini de kullanarak g su /g 
kuru madde cinsinden kuru temelde nem içeriği değerlerine dönüştürdükten sonra her bir ön 
işlem için tüm kurutma sıcaklıklarında zamanla değişimi grafiğe alındı. 

 

 

 
 

Şekil 1. Kivinin kurutulması sırasında zamanla nem içeriğindeki değişme 
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Şekillerden görüldüğü gibi hava sıcaklığının artması ve kalınlığın azalması neminin aynı sürede 
daha fazla azalmasına neden olmaktadır. Özellikle sabit sıcaklık deneylerinde kalınlığın 
azalması kivinin nem içeriğinin daha hızlı azalmasına neden olmuştur. Kivi dilimlerinin 
kalınlıkları arttıkça ince olan kivide buharlaşma daha hızlı olacaktı çünkü kalınlık arttıkça 
içindeki suyun karşılaşacağı yüzey direnci daha fazla olacaktır. 

Kurutma sıcaklığı arttıkça kivinin nem içeriğindeki azalma daha hızlı olmaktadır. Diğer bir 
deyişle yüksek sıcaklıklarda katı bünyesindeki su daha çabuk uzaklaşmaktadır. Buharlaşma 
derecesinin artması bu olayın nedeni olarak ileri sürülebilir. 

 Ön işlem uygulamalarından ise Na2S2O5 uygulamasının başlangıç nem içeriğini artırdığı 
sakaroz da bekletmenin kısmi ozmotik dehidrasyona uğratarak nem içeriğini azalttığı 
görülmektedir.  

Nem içeriği değerlerinin zamana karşı nümerik türevi alınarak kuruma hızı değerleri elde edildi. 
Her bir kalınlık, her bir sıcaklık ve ön işlem uygulaması için yapılan hesaplamalardan sonra 
nem içeriğine karşı grafiğe geçirildi. Şekil 2 (a) ‘da kalınlık ve sıcaklığın etkisi Şekil 2(b)’ de 
ise ön işlemin kuruma hızına etkileri görülmektedir. 

 

 
Şekil 2 (a). Kivinin kuruma hızına kalınlık ve sıcaklığı etkisi 
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Şekil 2 (b). Kivinin kuruma hızına ön işlemin etkisi 
 
Şekilden de görüldüğü gibi, kivinin tüm sıcaklıklarda, tüm kalınlıklarda ve tüm ön işlemlerde 
kuruma hızı nem içeriğindeki azalma ile azalmaktadır. Bu, kuruma olayı sırasında hiç sabit hız 
periyodunun olmadığını ve tüm kuruma olayının azalan kuruma hızı devresinde 
gerçekleştiğinin göstergesidir.  
Kivinin kurumasında katı yüzeyinden havaya su buharının kütle transfer direnci genellikle 
ihmal edilir ve bütün kurutma hızını katıdaki difüzyon kontrol eder. Yüzeydeki nem içeriği 
denge değerindedir veya denge değerine çok yakındır. 
Difüzyon katsayısını belirlemek için zamanla nem içeriği değerleri denge nem içeriği ve 
başlangıç nem içeriği değerleri kullanılarak boyutsuz nem değerlerine dönüştürüldü. Daha 
sonra Fick’in II yasasının kartezyen koordinatlar için çözümünden yararlanarak difüzyon 
katsayıları belirlendi.  
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Şekil 3 (a).  Kivinin Difüzyon katsayısına kalınlığın etkisi 

 

 
Şekil 3 (b). Kivinin Difüzyon katsayısına sıcaklığın etkisi 

 
Sıcaklığın ve kalınlığın artmasıyla difüzyon katsayısı artmıştır. Ayrıca ön işlem uygulaması 
kivinin su tutma kabiliyetini arttırmış olup, ön işleme tabi tutulan örneklerin kuruma süreleri 
arttığından difüzyon katsayıları azalmıştır. Kalınlığın artmasıyla su molekülü konsantrasyonu 
arttığından difüzyon katsayısı da artmaktadır.  
Difüzyon katsayısının sıcaklıkla değişimi Arhenius tipi exponansiyel eşitlikle 
tanımlanmaktadır.  
Bu ifadenin lineerleştirilmesi ile 1/ T’ ye karşı ln(Deff)  grafiğe geçirilirse bir doğru elde edilir. 
Bu doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisi EA belirlenir. Aşağıda aktivasyon enerjilerinin 
belirlenmesi görülmektedir. ( Yagcıoglu, vd. 1999). 
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Şekilde görüldüğü gibi aktivasyon enerjisi örnek kalınlığındaki artışla azalmaktadır.  
Örnek kalınlığının artmasıyla kuruma hızı azalmasına rağmen, su moleküllerinin ortalama 
enerjileri artacağından, aktivasyon enerjisi azalır ve buharlaşma için gerekli enerji engelini 
geçen su molekülleri daha fazla olacağından difüzyon katsayısı artar.  

 
Şekil 4. Aktivasyon Enerjisinin Kalınlıkla değişimi 
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ÖZET 
Mantarlar ekolojik döngüde oldukça önemli bir rol üstlenirler. Organik örtünün 
parçalanmasındaki en önemli organizmalardır. Ayrıca birçok mantar türü insanlar için gıda 
materyali olmuştur. Önemli besleyici özelliklerinden dolayı günümüzde popüler gıdalar olarak 
dikkat çekmektedir. Besleyici özelliklerinin yanı sıra yenilebilen, yenilemeyen ve zehirli birçok 
mantar türünün alternatif tıpta ve ilaç yapımında kullanımları giderek artmaktadır. Bu 
çalışmada odun tahripçisi olan ve sert yapısı ve tatsız olmasından dolayı yenilemeyen 
Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. mantarının tıbbi potansiyeli 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda F. torulosa mantarı üzerine literatürde belirtilen biyolojik 
aktivite çalışmaları tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda F. torulosa mantarının 
antimicrobial aktivitesi, antioksidan aktivitesi, sitotoksik aktivitesi, ksantin oksidaz inhibitör 
aktivitesi, antikolinesteraz aktivitesi ve anti-akne aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. Sonuç 
olarak yenilemeyen mantarlardan olan F. torulosa mantarının önemli farmakolojik özelliklere 
sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bu mantarın farklı farmakolojik özelliklere sahip olabileceği 
bu kapsamda farmakolojik kaynak olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fuscoporia Torulosa, Farmakolojik Kaynak, Tıbbi Mantarlar, Odun 
Tahripçisi 

ABSTRACT 
Mushrooms play an important role in the ecological cycle. They are the most important 
organisms in the disintegration of the organic cover. In addition, many mushroom species have 
been food material for humans.  Due to its important nutritional properties, it attracts attention 
as popular foods today. In addition to their nutritional properties, many edible, non-renewable 
and poisonous mushroom species are increasingly being used in alternative medicine and drug 
production. In this study, the medical potential of the fungus Fuscoporia torulosa (Pers.) T. 
Wagner & M. Fisch., which is a wood destructor and was non-edible because of its hard 
structure and tastelessness, was evaluated. In this context, the biological activity studies on F. 
torulosa mushroom were determined in literature. As a result of the studies, F. torulosa 
mushroom has been reported to have antimicrobial activity, antioxidant activity, cytotoxic 
activity, xanthine oxidase inhibitory activity, anticholinesterase activity and anti-acne activity. 
As a result, F. torulosa mushroom, which is one of the non-edible mushroom, has important 
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pharmacological properties. In addition, it is recommended that this mushroom be considered 
as a pharmacological source in which it may have different pharmacological properties. 
Keywords: Fuscoporia Torulosa, Medical Mushroom, Pharmacological Source, Wood 
Destroyer 

INTRODUCTION 

Mushrooms are cosmopolitan organisms that can be seen in different shapes, colors and sizes 
with variable characteristics between species. Mushrooms, which has been used as a nutrient 
since the past, has been used in the treatment of various diseases (Sevindik, 2018). In terms of 
their nutritional properties, mushrooms have become one of the best culinary products because 
of their unique flavour, aroma and texture. In recent years, many studies have been made on the 
nutritional properties of mushroom and studies have shown that it has some nutritious and 
functional properties that can make a significant contribution to the design of healthy eating 
schemes (Baba et al., 2012; Bal et al., 2019). Mushrooms contain a significant amount of 
bioactive substances such as vitamins, minerals, trace elements and beta-glucans. In addition, 
mushroom have important pharmacological potentials due to different bioactive compounds 
(Akgül et al., 2016; Sevindik et al., 2018). Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. 
The medical properties of the mushroom in the literature are emphasized.  

F. torulosa mushroom is spread in broad-leaved trees, especially oak, olive, shrub and gum 
trees. They live on the trunk of the carob tree, especially close to the ground. In late summer, 
autumn and early winter they intensely quit sports. As a result of literature research on F. 
torulosa, many secondary metabolites have been reported. Hexanoic acid-ethyl ester, pentitol, 
1-nonadecene, decane, hexadecanoic acid, cyclohexane, fumaric acid, palmitic acid, 
bromoacetic acid, heneicosan, 9,12-octadecadienoic acid, oleic acid, chloroacetic acid, 
docosan, icosan, 9-tricosene, 9-octadenamide, cyclododecasiloxane, oxirane, 2,4,6-
cycloheptatrien-1-one, 2; 2,4,6-trimethyl-2,4,6-triphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatricillinane, 10-
dicarboxylic acid derivatives, trans-2-hydroxy cinnamic acid, p-coumaric acid, gallic acid, 
catechin, chlorogenic acid, syringic acid and benzoic acid have been reported in literature 
studies in F. torulosa (Honey, 2017; Duru et al., 2019). In literature studies, F. torulosa 
mushroom has been reported to have many biological activities. The data obtained as a result 
of literature research are shown in Table 1.  

Table 1. Biological Activities of F. torulosa 

Biological Activities References 

Antimicrobial activity Kovacs et al., 2017; Nelson et al., 2016; Bal et al., 2017 

Antioxidant activity Kovacs et al., 2017; Deveci et al., 2019; Duru et al., 2019; 
Bal et al., 2017 

Cytotoxicity Nelson et al., 2016; Bal et al., 2017 
Xanthine Oxidase−Inhibitory Activities Kovacs et al., 2017 
Anticholinesterase activity Deveci et al., 2019; Duru et al., 2019 
Anti-acne activity Nelson et al., 2016 
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CONCLUSION 

In this study, the medicinal properties of F. torulosa mushroom, one of the non-edible 
mushroom, were emphasized. As a result of literature research, it was found that mushroom 
have many different biological activities. As a result, F. torulosa mushroom is thought to have 
medicinal potential and may have different pharmacological effects with many studies. 
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ÖZET 
Günümüzde birçok mantar türü yenilebilir özelliklere ek olarak tıbbi özellikleriyle de dikkat 
çekmektedir. Mantarlar, temel gıda maddelerine lezzet katar. Ayrıca kendi başlarına değerli bir 
gıdadır. Mantar tüketimi, gelişmekte olan ülkelerdeki çoğu zaman insanların diyetlerine değerli 
bir katkı sağlayabilir. Mantarlar bünyesinde esansiyel amino asitlere ek olarak bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği bilinen bazı polisakaritleri barındırır. Yenilebilir özelliklerinin yanı sıra 
tıbbi potansiyelleriyle de dikkat çekmektedir. Bu çalışmada yenilebilir mantarlardan olan 
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken mantarının toplam antioksidan seviyesi (TAS), toplam 
oksidan seviyesi (TOS) ve oksidatif stres indeksinin (OSI) belirlenmesi amaçlanmıştır. Arazi 
çalışmaları sırasında toplanan mantar örnekleri kurutularak toz haline getirilmiştir. Daha sonra 
etanol kullanılarak soxhlet cihazında özütleme işlemi yapılmıştır. TAS, TOS ve OSI değerleri 
Rel Assay Kitleri kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda T. caligatum 
özütünün TAS değeri 3.329±0.145 mmol/L, TOS değeri 8.225±0.027 μmol/L ve OSI değeri ise 
0.248±0.009 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak T. caligatum mantarının antioksidan 
potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, T. caligatum’un antioksidan 
kaynak açısından doğal bir kaynak olabileceği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Tıbbi Mantarlar, Tricholoma Caligatum, Yenilebilir 
Mantarlar 

ABSTRACT 
Nowadays, many fungus species attract attention with their edible properties and medicinal 
properties. Mushrooms add flavour to basic foodstuffs. It is also a valuable food in their own 
right. Mushroom consumption can often make a valuable contribution to people's diets in 
developing countries. In addition to essential amino acids, fungi contain some polysaccharides 
known to strengthen the immune system. Besides its edible properties, it attracts attention with 
its medical potential. In this study, it was aimed to determine total antioxidant status (TAS), 
total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSI) of Tricholoma caligatum (Viv.) 
Ricken mushroom which is one of the edible fungi. The mushroom samples collected during 
field studies were dried and pulverized. Subsequently, extraction was carried out in the Soxhlet 
apparatus using ethanol. TAS, TOS and OSI values were determined using Rel Assay Kits. As 
a result of the studies, TAS value of T. caligatum extract was 3.329±0.145 mmol/L, TOS value 
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was 8.225±0.027 μmol/L and OSI value was 0.248±0.009. As a result, antioxidant potential of 
T. caligatum mushroom was found to be high. In this context, it was determined that T. 
caligatum may be a natural source in terms of antioxidant sources.  
Keywords: Antioxidant, Edible Mushroom, Medicinal Mushroom, Tricholoma Caligatum 

INTRODUCTION 

Edible mushrooms have an important place in the cuisine of many different cultures of the 
world (Bozok et al., 2016; Yılmaz et al., 2016). It is highly preferred because of its nutritive 
properties and aromas (Baba et al., 2012; Altuntaş et al., 2016; Taşkın et al., 2018). Tricholoma 
species are mushroomattracting people. Although there are few edible species, all species are 
ecologically dominant and prefer forest trees in temperate regions. Tricholoma caligatum (Viv.) 
Ricken is an edible mushroom that survives ectomicorizal life with pine and cedar trees. T. 
caligatum is highly morphologically variable and may differ in flavors from different 
populations (Lim et al., 2007; You et al., 2013; Fons et al., 2006; Smolskaitė et al., 2015). In 
this study, total antioxidant level (TAS), total oxidant level (TOS), oxidative stress index (OSI) 
of T. caligatum mushroom were determined. 

MATERIAL AND METHOD 

T. caligatum mushroom samples used in the study were collected from Hatay in 2018. After the 
collected mushroom samples were dried in the incubator at 40 °C. Dried mushrooms were 
pulverized with a grinder. 30 g pulverized material was weighed and placed into cartridges and 
the extraction was conducted with ethanol (EtoH) in a Soxhlet apparatus (Gerhardt EV 14). The 
extracts were condensed under pressure with a rotary evaporator (Heidolph Laborota 4000 
Rotary Evaporator) and stored at 4 °C until they were tested.  

Mushroom samples TAS and TOS values were determined using Rel Assay kits (Rel Assay Kit 
Diagnostics, Turkey). Trolox was used as the calibration standard for TAS, and the results are 
shown as mmol Trolox equiv./L. Hydrogen peroxide was used as the calibration standard for 
TOS, and the results are shown as μmol H2O2 equiv./L (Erel, 2004; 2005). The TOS/(TASx10) 
formula was used to calculate OSI (arbitrary unit: AU), which indicates the percentage of 
oxidant compounds that are tolerated by antioxidant compounds (Erel, 2005). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The emergence of oxidative stress is the result of an imbalance between endogenous 
antioxidants and free radicals. Antioxidant supplements may be taken to reduce the effects of 
oxidative stress as a result of insufficient endogenous antioxidants (Selamoglu et al., 2017).  
Investigation of the antioxidant potential of edible mushrooms are important for the 
determination of new natural antioxidants. In this study, TAS (mmol/L), TOS (μmol/L) and 
OSI values of the mushroom T. caligatum was determined using Rel Assay kits and the result 
is shown in Table 1. 
 
Table 1. TAS, TOS and OSI Values  
 

 

Values are presented as mean±S.D.; n=5 (Experiments were made as 5 parallel) 
 

 TAS (mmol/L) TOS (μmol/L) OSI 
T. caligatum 3.329±0.145  8.225±0.027  0.248±0.009 
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No studies have been conducted to determine the TAS, TOS and OSI values of T. caligatum in 
literature. When TAS, TOS and OSI studies on edible mushrooms are examined, TAS values 
of Cyclocybe cylindracea, Clavariadelphus truncatus, Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, 
Auricularia auricula and Lepista nuda mushrooms were reported as 4.325, 2.415, 2.023, 1.256, 
1.010 and 3.102 mmol/L respectively. Also, TOS values were reported as 21.109, 3.367, 7.048, 
11.473, 23.910 and 36.920 μmol/L respectively.  OSI values were reported as 0.488, 0.140, 
0.351, 0.915, 2.367 and 1.190 respectively (Akgül et al., 2017; Sevindik et al., 2018a; Sevindik 
2018; Sevindik et al., 2018b; Bal et al., 2019). In other studies, TAS value of Auricularia 
polytricha was reported 0.93 (Avcı et al., 2016). Compared to these studies, the TAS value of 
T. caligatum used in our study was lower than that of C. cylindracea and higher than C. 
truncatus, P. ostreatus, A. polytricha, A. bisporus, A. auricula and L. nuda. In addition, TOS 
value of T. caligatum was higher than C. truncatus and P. ostreatus mushrooms and lower than 
C. cylindracea, A. bisporus, A. auricula and L. nuda mushrooms. OSI value shows how much 
endogenous oxidant compounds are suppressed by the endogenous antioxidant compounds 
produced by the mushroom. When OSI values of T. caligatum are examined, it is seen that 
oxidative stress is less suppressed compared to C. truncatus mushroom. On the other hand, C. 
cylindracea, P. ostreatus, A. bisporus, A. auricula and L. nuda appear to be better suppressed 
than mushrooms. These differences between fungi are thought to be due to fungus species, 
habitat, substrate and environmental factors. In conclusion, it was determined that edible fungus 
T. caligatum collected from Hatay province has antioxidant potential. 

CONCLUSION 

In this study, antioxidant and oxidant potential of T. caligatum mushroom were determined. As 
a result of the studies, it has been determined that the antioxidant potential of the mushroom is 
high and it can be used as a natural antioxidant agent in this context. 
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ÖZET 
Miksomisetler; bilim insanları tarafından 300 yıldan beri bilinen organizmalardır. 1654 yılında 
Alman Mikolog Thomas Pankow tarafından ilk kez kaydedilmiştir. Miksomisetler moleküler 
analizler sonucu Protista aleminde Amoebozoa olarak sınıflandırılmıştır.  Miksomisetler 
ekosistemde çok önemli protistlerdir ve kozmopolit türlerdir. Genellikle karasal ekosistemlerde 
çürüyen bitki materyalleri üzerinde ortaya çıkan fagotrofik amoeboid ökaryotlardır. 
Miksomisetler 'in fruktifikasyonları, optimum koşullar altında herhangi bir yerde oluşabilir. 
Miksomiset fruktifikasyonlarının büyüklükleri oldukça değişkendir. 
Miksomisetler dört farklı fruktifikasyon formuna veya tipine sahiptir, sporangium, 
plasmodiocarp, aethalium ve pseudoaethalium. 
En yaygın fruktifikasyon formları, saplı sporangium'dur. Sprangium, genellikle küresel yapılı 
1 mm'den daha küçüktür ve saplı veya sapsızdır. Sprangium, küresel şekilli ve asellüler 
gelişimleri sırasında bir noktada sporları çevreleyen bir spor kılıfı peridium ile çevrilidir. 
Plasmodiocarp, sapsız, biçimsiz, uzun, kıvrımlı, dallanmış bir ağ veya halka şeklinde bir 
gövdeden oluşabilen, olgunlaşan plazmodiyal damarlardan meydana gelmiştir ve bazı 
durumlarda plazmodiokarp ve sapsız sporangia aynı plazmodyum tarafından üretilir. 
Hemitrichia serpula en iyi örneklerden biridir. Physarum compressum, aynı fruktifikasyon 
kümesi içinde hem saplı hem de sapsız sporangia ve plazmodiokarplar oluşturur. Physarum 
cinereum, kısa plazmodiokarplar ve sapsız sporangia oluşturur. 
Aethalium, tek tek, sapsız, genellikle büyük ve yastık veya höyük şeklinde kütlelerden oluşur,  
sporlar bazen pseudokapillitium veya iplik benzeri kapillitium benzeri yapılar tarafından 
tarafından desteklenir. Sporlar kalınlaşmış bir peridyum olan korteks ile kaplanmıştır, örnek 
Fuligo ve Lycogala cinsleri. 
Pseudoaethalium, dışardan aethalium gibi görünen kaynaşmış bir sporangia kütlesidir. 
Yüzeysel olarak bireysel sporangial kapaklarla bölünmüştür, örneğin Dictydiaethalium  
plumbeum (Schumach.) Rostaf'’da olduğu gibi kapakların köşelerinden asılan iplik benzeri 
uzantılar gibi. Her ne kadar dış görünüşe göre AAethaliuma benzese de,  pseudoaethalium, 
birlikte paketlenmiş birçok sporangia'nın kaynaşmasını temsil eder. Sporangia'nın iç yan 
duvarları tutma derecesi değişir.  Bireysel sporangia Tubifera türlerinde sadece kısmen 
kaynaşmışsa da, T. ferruginosa da yan duvarlar hala sağlamdır.  
Anahtar Kelimeler: Miksomiset, Morfolojik yapı, Fruktifikasyon 
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ABSTRACT 
Myxomycetes are life forms that have baffled naturalists and scientists for more than 300 years. 
The first recorded observation in 1654 of the myxomycete Lycogala epidendrum fruiting bodies 
was by the German mycologist Thomas Pankow. These organisms were also placed in the 
Protista Kingdom and more recently classified as Amoebozoans based on molecular evidence. 
Myxomycetes are very important protists in ecosystem and they are cosmopolitan species. 
Phagotrophic amoeboid eukaryotes occurring with decaying plant material in generally 
terrestrial ecosystems. The fruiting bodies of myxomycetes can occur anywhere under optimum 
conditions. The spore-producing fruiting bodies of myxomycetes vary considerably in size.  
Myxomycetes have four fruiting body forms or types, sporangium, plasmodiocarp, aethalium 
and pseudoaethalium.  
The most common fruiting body forms are a stalked sporangium. The sporangium is a generally 
globose structure, usually less than 1 mm in diameter and is either stalked or sessile. The 
sporangium may be with a spherical-shaped spore case, and with a peridium that is acellular 
and surrounds the spores at some point during their development. 
The plasmodiocarp is a sessile, elongated, worm-like, branched network or ring-shaped fruiting 
body, single mass of spores in a reticulate network that derives its shape from the plasmodial 
veins that mature in situ, and in some cases plasmodiocarp and sessile sporangia are produced 
by the same plasmodium. Hemitrichia serpula is one of the best examples. Physarum 
compressum forms both stalked and sessile sporangia and plasmodiocarps in the same cluster 
of fruiting bodies. Physarum cinereum forms sessile sporangia to short plasmodiocarps. 
The aethalium is a single, sessile mass of spores that is often large and pulvinate, cushion- or 
mound-shaped, and the spores are sometimes supported by the pseudocapillitium, thread-like 
structures analogous to the capillitium. The spores are covered by the cortex, a thickened 
peridium. for example the genus Fuligo and Lycogala.  
The pseudoaethalium is a fused mass of sporangia that outwardly looks like an aethalium. The 
surface is superficially divided by individual sporangial caps that, for example, have thread-
like strands hanging from the corners of the caps, as in Dictydiaethalium plumbeum 
(Schumach.) Rostaf. Although similar in outer appearance to an aethalium, the 
pseudoaethalium represents the fusion of many sporangia packed together. The degree to which 
sporangia retain internal side-walls varies. Individual sporangia are only partially fused in 
species of Tubifera, with the side-walls still intact (T. ferruginosa).  
Keywords: Myxomycetes, Morphological Structure, Fruiting Bodies 

INTRODUCTION 
Myxomycete fruiting bodies ocur wherever there is sufficient decaying organic matter with 
adequate moisture and moderate temperatures (Ergül et al., 2005a; Ergül et al., 2011; Sevindik 
et al., 2018). Some of the favorite collecting habitats on ground sites include forested areas with 
decaying logs, tree stumps, accumulated decaying leaves and needle litter, bark mulching 
around trees and shrubs, stacked wood piles, sawdust piles, compost heaps and garden 
mulching, hothouses with organic peat moss, basal dead leaves of ornamental flowers in flower 
beds, on piles of straw or baled hay in fields exposed to the weather elements, on bark of living 
trees and woody vines, on bark of living apple trees in apple orchards, on living lawn grass, and 
on herbivorous dung in pastures (Keller and Braun, 1999; Ergül et al., 2005b; Baba et al., 2018; 
Baba and Sevindik, 2018). Many species have small fruiting bodies only a few millimeters in 
diameter and require a hand lens of 20× for detection. The most common fruiting body type is 
a stalked sporangium, usually of definite size, shape, and color, with internal structural parts 
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that are used to identify species (Ergül et al., 2016). Stalked sporangia with spores propagate 
most species of myxomycetes, each with a combination of morphological characteristics either 
present or absent; externally a hypothallus and stalk, and internally a columella and a capillitium 
(system of threads) interspersed with spores and surrounded by an acellular peridium or Wall. 

FRUITING BODY TYPES  
There are four fruiting body forms or types: sporangium, plasmodiocarp, aethalium, and 
pseudoaethalium. 
The sporangium may be stalked or sessile, often with a spherical-shaped spore case, and with a 
peridium that is acellular and surrounds the spores at some point during their development. In 
certain minute species, a microscopic protoplasmodium produces only one sporangium, as in 
the genus Echinostelium (Martin and Alexopoulos, 1969) and a minute aphanoplasodium as in 
the genus Macbrideola (Martin and Alexopoulos, 1969). In contrast, phaneroplasmodial 
species, such as Physarum polycephalum, produce a plasmodium that may grow to cover an 
area of a meter or more and form thousands of sporangia under ideal conditions (Keller and 
Braun, 1999; Martin and Alexopoulos, 1969; Stephenson and Stempen, 1994). 

    
         Comatricha tenerrima (Baba, 2012)         Arcyria denudata (Baba et al., 2016) 
The plasmodiocarp is a sessile, elongated, worm-like, branched network or ring-shaped fruiting 
body, formed when the plasmodium concentrates protoplasm in situ in main veins during 
development. Hemitrichia serpula is one of the best examples of an entirely plasmodiocarpous. 
Physarum compressum forms both stalked and sessile sporangia and plasmodiocarps (Martin 
and Alexopoulos, 1969) in the same cluster of fruiting bodies. Physarum cinereum forms sessile 
sporangia to short plasmodiocarps. 

    
       Physarum compressum (Baba, 2015)    Physarum cinereum (Baba and Tamer, 2008) 
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The aethalium is a large, sessile, round, or mound-shaped fruiting body formed from a single 
plasmodium, and is formed by all species in genera Fuligo and Lycogala (Martin and 
Alexopoulos, 1969; Stephenson and Stempen, 1994). These are the most widely known fruiting 
body types due to their relatively large size and frequent occurrence in urban landscapes.  

Lycogala epidendrum (Baba and Tamer, 2008)  Fuligo cinerea (Baba and Atay, 2019) 
 
The pseudoaethalium is similar in outer appearance to an aethalium, represents the fusion of 
many sporangia packed together. The degree to which sporangia retain internal side-walls 
varies. Individual sporangia are only partially fused in species of Tubifera, with the side-walls 
still intact (T. ferruginosa; Stephenson and Stempen, 1994). In Dictydiaethalium plumbeum, 
the tops of sporangia are still discernable, but internal side-walls do not separate each 
sporangium, and only the angles of the walls remain as threads (Keller and Braun, 1999). 
Chapter 1 

  
                          Dictydiaethalium plumbeum (Baba et al. 2008) 

 
CONCLUSION 
The stalked sporangium is the fundamental morphological unit found in most species of 
myxomycetes. These fruiting body types ocur in the different myxomycete orders, ensuring 
maximum spore formation and release. 
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ÖZET 
Miksomisetlerin biyolojisi spordan başlayarak yaşam döngüsündeki aşamaları izler. Spor 
çimlenerek bir miksamoeba veya bir swarm cell’e dönüşmeye başlar, olumsuz şartlar altında 
bir mikrosist oluşturur veya optimal şartlarda sonunda plazmodyuma gelişir.  Plasmodium, 
sporların oluştuğu fruktifikasyon verecek olan vejetatif aşamadır. Plasmodyum, duvarsız (genel 
olarak sümüksü) serbest yaşayan bir çok çekirdekli, yaş ve türlerine göre boyut ve morfolojik 
ayrıntılara göre değişen hareketli protoplazma kütlesidir. Bakteriler, mantarlar ve 
karşılaşabilecekleri diğer organik maddeler ile beslenirler. Miksomisetlerin en belirgin aşaması, 
asimilatif yapı olan plasmodyumdur. Üç ana plasmodium  tipi vardır, 
Phaneroplasmodium sıkça görülen en büyük, en göze çarpan ve renkli plazmodiyal tipdir. Tipik 
olarak, geniş bir alanı kapsayabilen birçok fruktifikasyon verebilecek kadar geniş gövdeye 
sahiptir. Olgun faneroplasmodium, içinde akış protoplazmasının kanallarının ortaya çıktığı, ön 
fan şeklinde bir pigmentli granüler protoplazma tabakasına sahiptir. Bu kanallar önden arkaya 
doğru yönlendirilir, daha kısa bağlantı kanalları dik açıda veya ana kanallara çapraz olarak 
yönlendirilir, ön kanallar plasmodyumun nispeten kalın iplikçiklerin arka retikulumuyla 
birleşir. Physarales takımının üyelerinde bu tip plazmodyum görülür. 
Aphanoplasmodium Stemonitales ve Ceratiomyxales takımlarının karakteristik plasmodyum 
tipidir,  erken gelişim evrelerinde, kutupsallık ve yön hareketi olmayan düzleştirilmiş, iplik 
benzeri, saydam, neredeyse görünmeyen ipler ağıyla karakterize edilir. Bu erken evreler, farklı 
ektoplazmik ve endoplazmik bölgelere sahip değildir ve akış protoplazması, kaba granül 
değildir. Aphanoplasmodium görünmez anlamında olup doğada çok nadir görülebilen bir 
plazmodyum tipidir. Damarları müsilajımsı bir kından yoksundur ve çok incedir. 
Protoplasmodium varlığı boyunca mikroskobik kalan en küçük en ilkel plazmodium tipidir. 
Oldukça granüler ve homojen protoplazma, diğer plasmodial tiplerde vasküler benzeri retikülat 
kordonları ve tipik gelişmiş fanları geliştiremeyen plaka benzeri bir şekle sahiptir, damarları 
yoktur, düzensiz ve yavaş bir protoplazmik akış sergiler. Her plazmodyum, Echinosteliales 
türlerinde ve bazı Liceales türlerinde olduğu gibi tek bir küçük sporangiuma dönüşür. Diğer iki 
plazmodiyal tipten farklı olarak, retiküle edilmiş bir plazmodyum üretmez veya kendisiyle veya 
başka bir plazmodtyumla birleşmez. Bir üst sınıra ulaşıldığında, protoplasmodium iki küçük 
plazmodyumu  üretmek için ayrılır ve sporülasyonun ardından, her protoplasmodyum tek bir 
sporangium üretir. 
Belki de dördüncü tip bir plasmodium Trichiaceous plasmodium, hem aphano hem de 
phaneroplasmodium'un özelliklerine sahip bir kombinasyondur.  Gelişimi için serbest su 
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gerektiren, genel olarak belirgin bir antero-posterior polariteye sahip olan Trichiales ordosu 
üyelerinde görülen bir plasmodyum tipidir. 
Anahtar Kelimeler: Miksomiset, Morfolojik yapı, Plasmodyum Tipleri 

ABSTRACT 
The biology of the myxomycetes narrative follows the stages in the life cycle beginning with 
the spore. The spore germinates giving rise to either a myxamoeba or a swarm cell that may 
form a microcyst under adverse conditions, or given optimal conditions, may fuse with 
genetically compatible types, eventually developing into a plasmodium. The plasmodium is the 
stage that develops into the fruiting bodies where spores are formed. The plasmodium is a wall-
less (generally slime covered) free-living multinucleate, motile mass of protoplasm which 
varies in size and morphological detail with age and species.  They feed on bacteria, fungi, and 
any other organic matter that is encountered which they can engulf. The single most distinctive 
stage of a myxomycete is the assimilative structure, the plasmodium.  
There are three major types of plasmodia;  
Phaneroplasmodium is the largest, most conspicuous, and colorful plasmodial type frequently 
seen in the field, Phaneroplasmodia are the most common and the most variable of the 
plasmodial types. It typically gives rise to many fruiting bodies that may cover an extensive 
area. The mature phaneroplasmodium has an anterior fan-shaped sheet of pigmented granular 
protoplasm, within which channels of streaming protoplasm originate. These channels are 
orientated from front to back, with shorter connecting channels at right angles and or diagonally 
to the main channels, with the anterior channels merging into the plasmodium’s posterior 
reticulum of relatively thick strands This type of plasmodium grows best under drier conditions 
where free water is absent. Members of the order Physarales are the best examples of this type 
of plasmodium. The phaneroplasmodium is characteristic of the Physarales, Trichiales, and 
most if not all of the Liceales. 
Aphanoplasmodium is characteristic of the Stemonitales and Ceratiomyxales, characterized in 
its early stages of development by a network of flattened, thread-like, transparent, almost 
invisible strands that lack polarity and directional movement. These early stages lack distinct 
ectoplasmic and endoplasmic regions, and the streaming protoplasm is not coarsely granular.  
Protoplasmodium is smallest of the plasmodial types that remains microscopic throughout its 
existence. The highly granular and homogeneous protoplasm has a plate-like shape that fails to 
develop vein-like reticulate strands and advancing fans typical of other plasmodial types. Each 
plasmodium gives rise to a single, tiny sporangium, as in species of Echinostelium. 
protoplasmodium with the Echinosteliales and with some Liceales. Unlike the other two 
plasmodial types it does not produce a reticulated plasmodium or fuse with either itself or any 
other plasmodium. Upon reaching an upper size limit the protoplasmodium undergoes binary 
plasmotomy to produce two daughter plasmodia, and upon sporulation, each protoplasmodium 
produces a single sporangium.  
Perhaps a fourth type is a combination of the first two as in the. The Trichiaceous plasmodium 
has characteristics of both the aphano- and phaneroplasmodium, requiring free water for 
development, having a generally appressed appearance and distinct antero-posterior polarity. 
Keywords: Myxomycetes, Morphological Structure, Fruiting Bodies 
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INTRODUCTION 
The myxomycetes (plasmodial slime molds or myxogastrids) are a group of eukaryotic 
microorganisms that form part of the supergroup Amoebozoa (Adl et al., 2012). The life cycle 
involves two trophic stages one consisting of microscopic uninucleate amoeboflagellate cells 
and the other of a multinucleate plasmodium along with a reproductive stage; fruiting body or 
sporocarp (Rojas et al.,2017; Sevindik et al., 2018). A fruiting body develops from plasmodium.  
Myxomycetes have long been known to occur on decaying wood, litter, soil, herbivore dung 
and the bark surface of living trees (Stephenson and Stempen, 1994; Baba et al., 2018; Ergül 
and Akgül, 2011). Myxomycetes have been recorded from every major type of terrestrial 
ecosystem examined to date, and at least a few species have been recovered from aquatic 
habitats (Lindley et al., 2007; Baba and Sevindik, 2018). Temperature and  moisture are thought 
to be the main factors limiting the occurrence of myxomycetes in nature (Alexopoulos, 1963; 
Ergül et al., 2005a; Ergül et al., 2005b). Species richness tends to increase with increasing 
diversity and biomass of the vascular plants providing the resources that support the bacteria 
and other microorganisms upon which the two trophic stages in the myxomycete life cycle feed 
(Madelin, 1984; Stephenson, 1989; Ergül et al., 2016). 
The plasmodium is a membrane-bound single cell containing multiple nuclei. The plasmodium 
of some species may have a slime sheath, which appears as a "slime track" left behind when 
the plasmodium migrates across a given substrate. Plasmodial color may be affected by pH, 
temperature or ingested materials. Plasmodium as the main trophic stage in their developmental 
cycle. In nature, plasmodia live in dark and humid places: under the bark of rotten logs, under 
decaying leaves. Then they migrate to the surface of the substrata where after some time they 
sporulate. In a standard laboratory culture plasmodia are protected from light and kept in the 
dark because radiation has an inhibitory effect on their growth. Plasmodia of many species are 
pigmented, the colour being widely differentiated and ranging from white, yellow, orange, red 
of various shades, to black. Very frequently taxonomists find in nature the same species of slime 
mould with different plasmodia colours, and changes in pigmentation have also been observed 
in plasmodia which stayed for some period on the surface of the substrata (Rakoczy, 1998).  
Under unfavorable conditions (low temperatures, low moisture, overcrowding, lack of food, or 
accumulation of metabolic products), the plasmodium will either migrate to a new location or 
desiccate and harden into a durable resting or dormant state that can survive for seven months 
or longer under controlled conditions (Alexopoulos, 1960; Gray and Alexopoulos, 1968). This 
dormant stage is called the sclerotium and is composed of spherules that are contiguous and 
enclose one to many nuclei. Once favorable conditions return, the sclerotium will hydrate and 
the active plasmodium will crawl out, continue feeding, and produce fruiting bodies.  

PLASMODIAL TYPES 
There are four distinct morphological forms of plasmodia, the phaneroplasmodium, 
aphanoplasmodium, protoplasmodium, and an intermediate type called the trichiaceous 
plasmodium (Gray and Alexopolous, 1968), but the most common is the phaneroplasmodium.  

• The phaneroplasmodium (Greek phaneros = visible) typically has a fan-like 
plasmodium that exhibits polarity and reversible protoplasmic streaming, and can form 
hundreds of fruiting bodies or one large aethalium up to 70 cm across (Keller and Braun, 
1999). The phaneroplasmodium has a broad, anterior feeding edge, followed by a 
defined set of reticulate, posterior trailing veins. This type appears as a fan-shaped 
network of veins containing streaming protoplasm. This type is common in the order 
Physarales.  
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The Phaneroplasmodium type and Physarum confertum (Baba, 2008) 

• The aphanoplasmodium (Greek aphanes = invisible) requires the presence of 
free water, forms a vein-like reticulate pattern that lacks distinct anteroposterior polarity, and 
exhibits erratic protoplasmic streaming. The characteristically thin and hyaline 
aphanoplasmodium is adapted to growing in the interstices of wood, flowing through the 
phloem and xylem (Gray and Alexopoulos, 1968). A second type, the aphanoplasmodium is 
rarely observed in nature. The veins are very thin and a slime sheath is lacking. 
Aphanoplasmodia are characteristic of the order Stemonitales.  

 
The Aphanoplasmodium type and Stemonitopsis amoena (Baba and Tamer, 2008) 

• The protoplasmodium (Greek protos = first) is microscopically rounded or 
irregular-shaped, does not develop the vein-like network characteristic of the other plasmodial 
types, and will give rise to only a single stalked sporangium. Protoplasmodium is the third and 
probably the most primitive type. Always microscopic, this plasmodium has no veins; exhibits 
slow, irregular protoplasmic streaming and produces a single, very small fruiting body. 
Protoplasmodia are found in the Echinosteliales and Liceales. 
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The Protoplasmodium types Licea kleistobolus and Echinostelium minutum (Baba and Tamer, 
2008) 

• The Trichiaceous plasmodium has characteristics of both the aphano and 
phaneroplasmodium, requiring free water for development, having a generally appressed 
appearance and distinct antero-posterior polarity and occurs in the order Trichiales. 

 
The Trichiaceous plasmodium type Arcyria incarnata and Trichia decipiens (Baba and Tamer, 
2008). 

 
CONCLUSION 
The life cycle of myxomycetes involves three morphologically distinct stages. These are the 
amoeboflagellate stage, the plasmodium and the fruiting body containing spores. The 
plasmodium; single most distinctive stage of a myxomycete is the assimilative structure, feeds 
on bacteria, yeast, and other microorganisms, by phagocytosis and fusions with other 
plasmodia. The plasmodium is membrane-bound, acellular, and naked.  
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ÖZET 
Geçmişten günümüze kadar bitkiler gıda olarak kullanımlarının yanı sıra tat ve koku verici, 
ilaç, barınak inşası, yakacak ve silah yapımı gibi birçok amaçla kullanılmıştır. Ayrıca şifalı 
bitkiler olarak adlandırılan bitkilerden hazırlanan özütler pek çok hastalığın tedavisinde 
kullanılmıştır. 19. yüzyılın başlarından sonra bitkilerde bulunan etken maddeler kullanılarak 
ilaçlar yapılmaya başlanmış ve ilaç endüstrisi doğmuştur. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra 
özellikle son yıllarda, sentetik ilaçların kullanımları sonucunda ortaya çıkabilen yan etkilerden 
dolayı “alternatif tıp” olarak bilinen ve eski tarihlerden beri kullanılan bitkisel kökenli özütlerle 
tedavi metotlarına olan ilgi gün geçtikçe artmıştır. Bu çalışmada Anethum graveolens L. 
(dereotu) bitkisinin tıbbi potansiyeli değerlendirilmiştir. Bu kapsamda A. graveolens bitkisi 
üzerine literatürde belirtilen biyolojik aktivite çalışmaları tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar 
sonucunda A. graveolens bitkisinin antimikrobiyal aktivitesi, antioksidan aktivitesi, 
antihiperlipidemik, antihiperkolesterolemik, anti-ülser, anti-enflamatuar ve analjezik gibi 
etkilere sahip olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak ekonomik öneme sahip yoğun olarak tüketilen 
A. graveolens bitkisinin önemli farmakolojik özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Bu 
kapsamda gıdasal özelliklerine ek olarak A. graveolens bitkisinin alternatif tıpta önemli bir yere 
sahip olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Anethum Graveolens, Dere Otu, Farmakolojik Kaynak, Tıbbi Bitkiler 

 
ABSTRACT 
From past to present, plants have been used for food, taste and odor, medicine, shelter 
construction, firewood and arms. In addition, extracts prepared from plants called medicinal 
plants have been used in the treatment of many diseases. After the beginning of the 19th century, 
medicines were started to be made by using the active substances found in plants and the 
pharmaceutical industry was born. In addition to all these developments, especially in recent 
years, there has been an increasing interest in the treatment methods of herbal extracts known 
as “alternative medicine bilinen which have been used since ancient times due to the side effects 
that may arise from the use of synthetic drugs. In this study, the medical potential of Anethum 
graveolens L. (dill) was evaluated. In this context, biological activity studies on A. graveolens 
plant were determined. As a result of the studies, it was reported that A. graveolens has 
antimicrobial activity, antioxidant activity, antihyperlipidemic, antihypercolesterolemic, anti-
ulcer, anti-inflammatory and analgesic effects. As a result, it has been found that A. graveolens 
plant, which is economically important and consumed extensively, has important 
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pharmacological properties. In this context, in addition to its nutritional properties, A. 
graveolens has an important place in alternative medicine. 
Keywords: Anethum Graveolens, Dill, Medical Plants, Pharmacological Source 

INTRODUCTION 

Many natural products such as plants, animals and fungi are the basis for the treatment of human 
diseases (Sevindik et al., 2017). Many medicinal plants from past to present have been used in 
alternative medicine and their use is increasing. In ancient history, the first people used the 
plants around them as fuel, clothing, shelter and food (Jamshidi-Kia et al., 2018; Pehlivan and 
Sevindik, 2018). Medicinal plants are widely used in countries such as China, Greece, Egypt 
and India (Mohammed et al., 2018). Medicinal plants are a rich source of compounds that can 
be used to improve drug synthesis. In this study, the biological potential of Anethum graveolens 
L. (dill) was evaluated. 

Chemical composition of A. graveolens 

In previous research, different chemical compounds were found in A. graveolens plant. 
According to literature studies, compounds such as α-phellandrene, Dill ether, β-phellandrene, 
Myristicin, p-Cymene, m-Cymene, α-pinene, β-pinene, Limonene, α-thujene,  Apiol, Carvone, 
Trans dihydrocarvone, Cis-dihydrocarvone, Dill apiol, R-Carvone, S-carvone, Anethole, E-2,6 
dimethyl-3,5octatetraene, ϒ-terpinene, Myrcene, Linaylacetate, Camphor, 8-Dehydro-p-
Cymene, Carveol, Piperitone, β-Myrcene, Thujyl alcohol, Grandisol, neoiso-dihydrocarveol, 
Dihydrocarveol, cis-Carveol, Sabinene, 2-Carene, o-Isopropenyltolune, 1,2-diethoxyethane, 
Diplaniol, Linalool and Bis-1,2-Benzenedicarboxylic acid have been reported (Mahran et al. 
1991; Singh et al., 2005; Yili et al., 2009; Kazemi et al. 2012; Babri et al., 2012; Singh, 2012; 
Khani and Basavand, 2013; Sharopov et al., 2013; Peerakam et al., 2014; Tanurean et al., 2014; 
Ma et al., 2015; Khaldi et al., 2015; Chahal et al., 2016). 

Biological Activities of A. graveolens 

Today, millions of people in many parts of the world are using many herbal medicines for 
different medical conditions (Pehlivan et al., 2018). The use of traditional medicine in 
developing countries directly contributes to the socio-economic situation and the welfare of 
rural communities (Mohammed et al., 2019). Many studies have shown that many plants used 
in traditional medicine have medicinal potential (Salehi et al., 2019). In our study, the biological 
activities of A. graveolens plant are indicated. The findings obtained according to the literature 
data are given in Table 1. 

Table 1. Biological Activity of A. graveolens 

Biological Activities Solvent References 

Anti-microbial activity 

Essential oils, n-
hexane, 
chloroform, 
acetone, 
methanol, water 

Elgayyar et al., 2001; Delaquis et al., 2002; Singh et al., 
2005; Singh et al., 2007; Yili et al., 2006; Dabur et al., 
2007; Badar et al., 2008; Rasheed and Hamudi, 2010; 
Tian et al., 2011; Dahiya and Purkayastha, 2012; 
Isopencu and Ferdeş, 2012; Kazemi et al., 2012; Chen et 
al., 2013; Deweer et al., 2013; Mohamed et al., 2013; 
Sharopov et al., 2013; Eleiwa and El-diasty, 2014; 
Peerakam et al., 2014; Salehiarjmand et al., 2014; 
Tanruean et al., 2014; Hussein et al., 2015; Mahmoud et 
al., 2015; Ma et al., 2015; Khaldi et al., 2015; 
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Ruangamnart et al., 2015; Chahal et al., 2016; Stanojević 
et al., 2016;  

Anti-hyperlipidaemic 

Essential oils, 
chloroform, 
water, Yazdanparast and Alavi 2001 

Anti-hypercholesterolaemic 
Essential oils, 
chloroform, 
water, 

Yazdanparast and Alavi 2001; Bahramikia and 
Yazdanparast, 2007 

Anti-ulcer 
Ethanol 

Hosseinzadeh et al., 2002 

Anti-spasmodic Effect Hydroalcoholic Naseri and Heidari, 2007 

Anti-oxidant 

Essential oils, 
ethanol, methanol, 
water, acetone 

Velioglu et al., 1998; Singh et al., 2005; Singh et al., 
2007; Bahramikia and Yazdanparast, 2007; Shyu et al., 
2009; Rekha et al., 2010; Selen Isbilir and Sagiroglu, 
2011; Tamilarasi et al., 2012; Orhan et al., 2013; 
Peerakam et al., 2014; Stanojević et al., 2016; Tanruean 
et al., 2014; Kaur et al., 2019 

Cytotoxic effect Essential oils Sharopov et al., 2013; Peerakam et al., 2014 

Anticancer Essential oils, 
aqueous 

Fukuoka et al., 1980; Zheng et al., 1992; Peerakam et al., 
2014 

Insecticidal activity Essential oils Babriet al., 2012; Ebadollahi et al., 2012; Khani and 
Basavand, 2013 

Enzyme inhibitory activity 

N-hexane, 
dichloromethane, 
ethyl acetate, 
ethanol 

Orhan et al., 2013 

Anti-inflamatory activity Aqueous, ethanol Racz-Kotilla et al., 1995; Nasri et al., 2009; Naseri et al., 
2012; Rezaee-Asl et al., 2013 

Anti-mycobacterial activity 
Hexane, 
chloroform, 
methanol 

Stavri and Gibbons, 2005 

Anti-ulcer activity Ethanol Shipochliev et al., 1968; Harries et al., 1978; 
Hosseinzadeh et al., 2002 

Anti-diabetic activity Ethanol Madani et al., 2005; Panda, 2008 
Adaptogenic activity Water Koppula and Choi, 2011 
Diuretic Essential oils Mahran et al., 1991 
Hepatoprotective effect Ethanol Tamilarasi et al., 2012 

 

CONCLUSION 

In this study, biological activity studies of A. graveolens plant in the literature are included. 
As a result of the researches, it is seen that the plant has many important biological activities. 
As a result, A. graveolens has an important place in alternative medicine. 
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ÖZET 
Günümüzde yaklaşık 500 bin kadar türü belirlenen bitkilerin yeryüzünde 1 milyona yakın 
olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca tanımlanan bitki türü sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 
Bitkiler birçok farklı biyolojik etkiye sahip olan bileşikleri içeren doğal kaynaklardır. Bitkilerin 
alternatif tıpta farklı amaçlarla kullanımları oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Dünyanın 
farklı bölgelerinde bitkisel kökenli ilaçlar, bitkisel ilaç, bitkisel, fitoterapötik, fitofarmasötik ve 
geleneksel ilaç olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada Irak (Duhok)’tan toplanan ve ahududu 
olarak bilinen Rubus idaeus L. bitkisinin meyvesinin toplam antioksidan seviyesi (TAS), 
toplam oksidan seviyesi (TOS) ve oksidatif stres indeksinin (OSI) belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Arazi çalışmaları sırasında toplanan bitki örnekleri kurutularak toz haline getirilmiştir. Daha 
sonra etanol kullanılarak soxhlet cihazında özütleme işlemi yapılmıştır. TAS, TOS ve OSI 
değerleri Rel Assay Kitleri kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda R. idaeus 
özütünün TAS değeri 5.122±0.075 mmol/L, TOS değeri 19.450±0.319 μmol/L ve OSI değeri 
ise 0.380±0.011 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak R. idaeus bitkisinin meyvesinin yüksek 
antioksidan potansiyelinin olduğu tespit edilmiştir. Yüksek antioksidan potansiyelinin yanı sıra 
yüksek oksidan seviyelere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, R. idaeus bitkisinin 
meyvesinin tüketilirken aşırıya kaçılmaması önerilmektedir. Bunun yanı sıra bitkinin 
meyvesinin oksidatif stres açısından uygun bölgelerden toplananların antioksidan kaynağı 
olarak tüketilebileceği belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Ahududu, Antioksidan, Rubus İdaeus, Tıbbi Bitkiler 

ABSTRACT 
Today, approximately 500 thousand species of plants identified on the earth is estimated to be 
close to 1 million. In addition, the number of identified plant species is increasing day by day. 
Plants are natural resources containing compounds with many different biological effects. The 
use of plants in alternative medicine for different purposes dates back to ancient times. Herbal 
medicines, herbal medicine, herbal, phytotherapeutic, phytopharmaceutical and traditional 
drugs are called in different parts of the world. The aim of this study was to determine the total 
antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSI) of Rubus 
idaeus L. fruit collected from Iraq (Duhok). Plant samples collected during field studies were 
dried and pulverized. Subsequently, extraction was carried out in the soxhlet apparatus using 
ethanol. TAS, TOS and OSI values were determined using Rel Assay Kits.  As a result of the 
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studies, TAS value of R. idaeus extract was determined as 5.122±0.075 mmol/L, TOS value 
was 19.450±0.319 μmol/L and OSI value was 0.380±0.011. As a result, the fruit of R. idaeus 
was found to have high antioxidant potential. It has been found to have high oxidant levels as 
well as high antioxidant potential. In this context, it is recommended not to overdo it while 
consuming the fruit of R. idaeus. In addition, it was determined that the fruit of the plant can be 
consumed as an antioxidant source from those gathered from suitable regions in terms of 
oxidative stress.  
Keywords: Antioxidant, Medicinal Plants, Raspberry, Rubus İdaeus,  

INTRODUCTION 

People have used and still use many plants to protect their health and treat their illness.The 
active compounds produced by medicinal plants have direct or indirect therapeutic effects and 
are used as medicinal agents (Ulukanli et al., 2016; Bozok et al., 2017; Salehi et al., 2019). It 
has increased the use of plants used in alternative medicine nowadays because of the side effects 
and insufficiency of chemical drugs. In this study, total antioxidant status (TAS), total oxidant 
status (TOS) and oxidative stress index (OSI) of Rubus idaeus L. fruits were determined. 

MATERIAL AND METHOD 

R. idaeus fruit samples were collected from Iraq (Duhok) in 2018. After the collected plants 
samples were dried in the incubator at 40 °C. Dried plants were pulverized with a grinder. 30 g 
pulverized material was weighed and placed into cartridges and the extraction was conducted 
with ethanol (EtoH) in a Soxhlet apparatus (Gerhardt EV 14). The extracts were condensed 
under pressure with a rotary evaporator (Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator) and 
stored at 4 °C until they were tested.  

Plants samples TAS and TOS values were determined using Rel Assay kits (Rel Assay Kit 
Diagnostics, Turkey). Trolox was used as the calibration standard for TAS, and the results are 
shown as mmol Trolox equiv./L. Hydrogen peroxide was used as the calibration standard for 
TOS, and the results are shown as μmol H2O2 equiv./L (Erel, 2004; 2005). The TOS/(TASx10) 
formula was used to calculate OSI (arbitrary unit: AU), which indicates the percentage of 
oxidant compounds that are tolerated by antioxidant compounds (Erel, 2005). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Plants have been very important natural resources to reduce the effect of oxidative stress. 
Oxidative stress is caused by the imbalance of endogenous antioxidants and endogenous 
oxidant compounds produced by the living organism (Sevindik, 2018; Sevindik, 2019; Salehi 
et al., 2019). In our study, TAS (mmol/L), TOS (μmol/L) and OSI values of R. idaeus fruit were 
determined using Rel Assay kits and the result is shown in Table 1. 

Table 1. TAS, TOS and OSI Values 

 

 
Values are presented as mean±S.D.; n=5 (Experiments were made as 5 parallel). 
 

There are no studies in the literature to determine the TAS, TOS and OSI values of R. idaeus. 
In this study, TAS value of R. idaeus was determined 5.122±0.075, the TOS value was 
19.450±0.319 and the OSI value was 0.380±0.011. TAS values of Salvia multicaulis, Rosa 
canina, Rhus coraria var. zebaria, Allium calocephalum and Mentha longifolia subsp. 

 TAS (mmol/L) TOS (μmol/L) OSI 
R. idaeus 5.122±0.075 19.450±0.319 0.380±0.011 
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longifolia plants were reported as 6.434, 4.602, 7.342, 5.853 and 3.628 mmol/L, respectively. 
TOS values were reported as 22.441, 6.294, 5.170, 16.288 and 4.046 μmol/L, respectively. OSI 
values were reported as 0.349, 0.138, 0.071, 0.278 and 0.112 respectively (Sevindik et al., 2017; 
Pehlivan and Sevindik, 2018; Pehlivan et al., 2018, Mohammed et al., 2018; Mohammed et al., 
2019). In another study, the TAS value of Thermopsis turcica was reported as 2.06 μmol/g 
(Aksoy et al., 2013). Compared to these studies, the TAS value of R. idaeus was determined 
higher than R. canina, T. turcica, M. longifolia subsp. longifolia plants. In addition, the TAS 
value of R. idaeus was determined lower than S. multicaulis, R. coraria var. zebaria and A. 
calocephalum plants. When the TOS values are examined, TOS value of R. idaeus was 
determined lower than S. multicaulis plant and higher than R. canina, R. coraria var. zebaria, 
A. calocephalum and M. longifolia subsp. longifolia plants. Furthermore, the OSI value of R. 
idaeus was determined higher than S. multicaulis, R. canina, R. coraria var. zebaria, A. 
calocephalum and M. longifolia subsp. longifolia plants. There have been many studies that 
have previously indicated that R. idaeus has antioxidant potential (Deighton et al., 2000; Gulcin 
et al., 2011; Muzykiewicz et al., 2018; Veljkovic et al., 2019). In our study, antioxidant, oxidant 
potential and oxidative stress index of R. idaeus  were determined for the first time. At the end 
of the study, it was determined that the fruit parts of R. idaeus had antioxidant potential.  

CONCLUSION 

In this study, total antioxidant status, total oxidant status and oxidative stress index of the fruit 
parts of R. idaeus were determined. As a result of the studies, it was determined that the fruit 
of the plant may be a natural antioxidant source. 
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ÇUKUROVA’DA ARI ÖLÜMLERİ ÜZERİNE ORGANİK FOSFORLU 
PESTİSİTLERİN ETKİSİ 

THE EFFECT OF ORGANIC PHOSPHORUS PESTICITES ON BEE DEATH IN 
CUKUROVA 

Dr. Öğr. Üyesi Mansur Seymen SEĞMENOĞLU 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

ÖZET   

Arıcılık Dünya’da yaygın şekilde yapılan tarımsal çalışmalardan biridir. Ülkemiz’de arıcılık 
için çok elverişli olan uygun iklime ve zengin bitki örtüsüne sahiptir. Toplumumuz arıcılığa ve 
arı ürünlerine özellikle bala çok önem vermektedir, arı ürünlerinin devamlılığı içinde arı koloni 
sağlığı çok önemlidir. Arılardaki koloni kaybına neden olarak gösterilebilecek birçok faktör 
vardır. Zirai ilaçlara yani pestisitlere bağlı zehirlenme nedenli ölümlerde bu faktörlerden biridir. 
Zirai mücadele için kullanılan ilaçların yanlış dozlanması, ilaçlamanın gündüz yapılması veya 
ilaçların rastgele karıştırılmasına bağlı olarak etki güçlenmesi veya etki farklılaşması gibi 
nedenler toplu arı ölümlerine neden olmaktadır. Çalışmamızda, Çukurova ‘da ağırlıklı olarak 
kışlatma döneminde pestisit zehirlenmesi şüphesiyle gelen 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına 
ait 188 adet ölü arı numunesi, GC cihazı ve “zehirleme şüpheli materyallerde pestisitlerin GC-
MS tekniğiyle tarama analiz metodu” ile organik fosforlu pestisitler yönünden kalitatif 
incelendi. Ölü arı numunelerinin incelenmesinde 2015 yılında gelen 14 numunede kumafos 
maddesine, 2016 yılında gelen 1 numunede klorpirifos maddesine rastlandı. 2017 ve 2018 
yıllarında gelen numunelerde ise, OF pestisitler yönünden herhangi bir maddeye tespit edilebilir 
düzeyde rastlanmadı. Çalışmada incelenen örneklerin %8’inde organik fosforlu pestisit olan 
kumafos ve klorpirifos tespit edildi. Kumafos, insektisit tarım ilaçları sınıfında yer alsa da 
yaygın olarak arı dış parazit hastalıkları özellikle varroa kontrolünde kullanılmaktadır. Pestisit 
yönünden taramamızda çıkan kumafosun varroa mücadelesi kaynaklı olabileceği de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Klorpirifos ise arılar için son derece toksik maddeler sınıfında yer 
almaktadır. Organik fosforlu pestisitler yönünden incelediğimiz 188 adet numunenin 15’inde 
pestisit kalıntısı bulunmasına rağmen, 1 adet numunede arılar için toksik maddeye rastlanıldı. 
Bu durum, Çukurova’da OF pestisitlerin arı koloni kayıplarında rol almadığını göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Arı, Kalıntı, Organik Fosforlu, Zehirlenme 

ABSTRACT 

Beekeeping is one of the most widespread agricultural activities in the world. It has suitable 
climate and rich vegetation which is very suitable for beekeeping in our country. Our society 
attaches great importance to beekeeping and bee products, especially honey, so bee colony 
health is very important in the continuity of bee products. There are many factors that can be 
shown to cause colony loss in bees. It is one of these factors in deaths caused by poisoning due 
to pesticides. Improper dosing of pesticides or spraying in daytime or reasons such as effect 
strengthening or effect differentiation due to random mixing of drugs cause collective bee 
deaths. In this study, 188 dead bee samples from 2015, 2016, 2017 and 2018, mainly suspected 
of pesticide poisoning during wintering in Çukurova, were examined qualitatively for organic 
phosphorus pesticides with GC device and “method of screening analysis of pesticides by GC-
MS technique in suspected poisoning materials”. In the examination of dead bee samples, 
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coumaphos substance was found in 14 samples in 2015 and chlorpyrifos substance was found 
in 1 sample in 2016. In 2017 and 2018 samples, there was no detectable level of any substance 
in terms of OF pesticides. Kumafos and chlorpyrifos, which are organic phosphorus pesticides, 
were detected in 8% of the samples examined. Although coumaphos belongs to the class of 
insecticide pesticides, it is widely used in bee external parasitic diseases especially varroa 
control. It should be taken into consideration that the coumaphos in our screening in terms of 
pesticide may be caused by varroa struggle. Chlorpyrifos is in the class of highly toxic 
substances for bees. In terms of organic phosphorus pesticides, 15 samples out of 188 were 
found to have pesticide residues, but 1 sample was found to be toxic to bees. This shows that 
OF pesticides do not play a role in bee colony losses in Çukurova. 
 
Keywords: Bee, Residue, Organic Phosphorus, Poisoning 

GİRİŞ 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlı ve 
yabancı otların olumsuz etkilerinden ekonomik olarak korunabilmek için pestisit kullanımı 
vazgeçilmez unsurlardandır (7). Pestisitler, insan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız 
cisimlerin üzerinde ya da çevresinde bulunan veya yaşayan ve ayrıca besin maddelerinin 
üretimi, hazırlanması, depolanması ve tüketimi sırasında onların besin değerini azaltan veya 
hasara uğratan zararlıları öldürmek için kullanılan maddelere denmektedir (8). Pestisidler akut, 
subakut ve kronik nitelikli zehirlenmeler ile mutajenik, karsinojenik ve teratojenik etki tehlikesi 
taşımaları sebebiyle, vahşi yaşam da dahil, insan ve hayvanlar için tehlike arz etmektedirler. 
Ayrıca, gıda ve çevre kirlenmesine yol açabilirler (5). Her geçen gün artan pestisit tüketimi pek 
çok problemi de beraberinde getirmektedir. Bitki koruma problemleriyle mücadelede pestisitler 
hızlı ve çok etkili olmaları nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılmalarını sağlasa da, zararlılarda 
görülen dayanıklılık, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler pestisit uygulamalarının 
amacına uygun ve riskleri en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini de 
beraberinde getirmektedir (7).  
 
Arıcılar, varroa parazitinin vereceği zarardan kaçınmak için bütün arı kolonilerini düzenli 
olarak en azından yılda 1-2 kez kontrol ederek ilaç uygularlar. Bu nedenle, arıcılıkta hastalığın 
ilaçla kontrolü alışkanlık hali almıştır (5, 9). Tarım zararlıları ve veteriner sahada bilhassa 
arılarda kontrol amacıyla ve/veya çeşitli hastalıkların sağaltımında öncelikle organik 
fosforlular, sentetik piretroidler ve amitraz olmak üzere, farklı gruptan ilaçlar kullanılır ve bu 
pestisitlerin yaygın kullanılması sonucu da sık sık zehirlenme olaylarıyla karşılaşılmaktadır (5, 
6). 
 
Bu çalışmada amacımız, özellikle kışlatma (Kasım-Nisan ayları arası) döneminin geçirildiği 
Çukurova’da (Adana İli ve çevresi) görülen yoğun arı ölümleri üzerine organik fosforlu 
pestisitlerin etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. 

MATERYAL VE METOT 

Çukurova’da (Adana İli ve çevresi) özellikle kış döneminde meydana gelen yoğun arı 
ölümlerine bağlı olarak, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderilen 2015 yılında 89 adet, 
2016 yılında 10 adet, 2017 yılında 57 adet, 2018 yılında 32 adet olmak üzere toplam 188 adet 
arı numunesi incelenmiştir. Her bir adet numune 100 g yeni ölmüş arı veya ölmek üzere olan 
arı içermektedir. Gelen arı numuneleri 3-4 gün içinde analiz edildi ve analiz edilinceye kadar 
da ±4°C’de buzdolabında bekletildi. Analiz metodu olarak “zehirleme şüpheli materyallerde 
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pestisitlerin gc-ms tekniğiyle tarama analiz metodu” kullanıldı (2), tarama işlemi ise gaz 
kromatografi (GC) cihazı ve cihaza bağlı dedektörler (GC:7890 GC System; MS:5975C inert 
MSD with triple-axis dedector; MSD: kütle spektrofotometre dedektörü; ECD: elektron 
yakalama dedektörü; FPD: alev fotometrik dedektör) ile gerçekleştirildi. 
 
Çalışma metoduna göre, numunelerin ekstraksiyonunda her bir arı numunesi parçalayıcıda iyice 
parçalandı, parçalanan numune erlenmayer içinde 25 g olacak şekilde tartıldı, üzerine 75 ml 
asetonitril ilave edildi, karıştırıcıda karıştırıldı ve 4 saat bekletildi. Süzgeç kağıdı ve huni 
kullanılarak ayırma hunisine süzüldü. Süzüntünün üzerine sırasıyla 125 ml %2’lik tuzlu su ve 
50 ml n-hekzan ialve edilerek faz ayrımına kadar beklenildi, alt faz ayrı bir erlenmayere alındı, 
üst faz içine bir miktar kuru sodyum sülfat konulan huniden geçirilerek 120 ml’lik porselen 
kapsüle alındı, erlenmayerdeki alt fazın üzerine 50 ml kloroform ilave edildi ve tekrar ayırma 
hunisine alınarak faz farkı oluşması beklenildi. Oluşan faz farkına bağlı olarak alt faz kuru 
sodyum sülfatlı huniden geçirilerek aynı kapsüle eklendi, kapsül içerisindeki sıvının çeker 
ocakta uçması/buharlaşması beklenildi. Kapsülde kurumuş olan özüt 2 ml metanol ilave 
edilerek çözdürüldü ve kuru sodyum sülfat ile filtrasyon sağlayan cam pasteur pipetinden 
yüksek basınçta geçirilerek GC cihazı vialine alındı ve analiz için oto-örnekleyiciye 
yerleştirildi. GC cihazı sistemine her örnekten 2 µl enjekte ederek analiz yapıldı. 

BULGULAR 

Laboratuvarda bulunan GC cihazına üç dedektör bağlıdır ve bu üç dedektör ile numunedeki 
analitin aynı anda kütle ağırlığı, elektron ve ışık şiddeti ölçümü tanımlamaları yapılmaktadır. 
Cihazda diklorvos, triklorfon, klorpirifos, klorpirifos-metil, paration-metil, paration-etil, 
malatiyon, diazinon, kumafos, diprom ve dimethoat tanımlanmış OF pestisitler olmakla 
beraber, cihaz kütüphanesinden de diğer OF pestisitler yönünden de kalitatif inceleme 
yapılmıştır. 188 adet numunenin tarama analizi sonunda, Tablo 1.’ de görüldüğü üzere 2015 
numunelerinin 14’ünde kumafos analiti ve 2016 numunelerinin birinde de klorpirifos analiti 
tespit edilebilir düzeyde bulunmuştur. 2017 ve 2018 yıllarına ait numunelerde ise herhangi bir 
analit tespit edilebilir düzeyde bulunamamıştır. Çalışmamızda incelenen örneklerin %8’inde 
organik fosforlu pestisitlere rastlanılmıştır. 
 

Tablo 1. Yıllara göre organik fosforlu pestisit yönünden incelenen numune sayısı. 

Yıl Aranan Madde 
Grubu 

Analiz edilen 
Numune Sayısı 

Pozitif 
Numune Sayısı 

Tespit Edilen 
Maddeler 

2015 Organik fosforlu 89 14 kumafos 

2016 Organik fosforlu 10 1 klorpirifos 

2017 Organik fosforlu 57 0 - 

2018 Organik fosforlu 32 0 - 
 

TARTIŞMA  

Böcek, parazit, mantar, yabani ot ve benzeri istenmeyen tarıma zararlı canlıların kontrolü için 
kullanılan pestisitler insanlara, hayvanlara, akuatik canlılara ve bilhassa da arılarda istenmeyen 
zehirli etkilere sebep olabilmektedir. Pestisitler, bal arılarına, kovan içi hastalık sağaltımı 
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esnasında veya bitkilere uygulama sırasında veya arıların bitkilere konması sonucu oluşan 
temas ile ulaşır. Zirai alanda maruz kalınan pestisitler arılar vasıtası ile kovanlara taşınırlar, 
kovanlarda ölümlere, arı ürünlerinde kalıntıya sebep olmaktadırlar. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ile, Ünal ve ark. (2017)’ının yaptığı çalışmalar arasında 2017 
yılı için bir benzerlik vardır (11). 4 yıllık bir periyodu değerlendirdiğimiz çalışma ile Chauzat 
ve ark. (2009)’nın yaptığı çalışma parelellik göstermekte, pestisit oranları birbirine yakın olmak 
ile beraber analit olarak da kumafos kalıntısına rastlanması, arıcıların sağaltım amacıyla 
organik ürünlerden çok kumafosu tercih etme eğiliminde olduklarını göstermektedir (4). Barnet 
ve ark. (2007)’ı ile Al-Naggar ve ark. (2015)’ının çalışma sonuçları arılar yoğun ve çok çeşitli 
organik fosforlu analite maruz kaldığını göstermektedir (3, 1). 

Ünal ve ark. (2017)’ı tarafından Ocak 2017 - Mayıs 2017 döneminde Adana ve civarında 
görülen arı ölümlerine bağlı 91 adet arı numunesi incelenmiştir, bu numunelerde de organik 
fosforlu pestisit bulunamamıştır (11).  

İngiltere’de 1994-2003 yıllarında Barnett ve ark. (2007)’ı 9 yıllık süreçte 117 arı zehirlenmesi 
vakası çalışmışlardır. 19 adet dimethoat, 8 adet pirimifos-metil, 6 adet fenitrotiyon, 6 adet 
klorpirifos, 4 adet triazofos, 2 adet diklorvos ve 2 adette malatiyon analitleri olmak üzere toplam 
47 vakada organik fosforlu pestisitlere rastlamışlardır (3).  

Chauzat ve ark. (2009)’ı Fransa’da bal arısı koloni sağlığına pestisit kalıntılarının etkisini 2002-
2005 yılları arasında 3 yıl boyunca incelemişlerdir. Organik fosforlu grubundan kumafos, 
azinfos-metil, klorpirifos, dimethoat, fenitrotiyon, fentiyon, malatiyon, meditatiyon, mevinfos, 
paratiyon ve paratiyon-metil üzerine çalışmışlar ve 307 arı numunesi incelemişlerdir. Bu 
numunelerin %4,6’sında kumafos tespit etmişlerdir (4).  

Al-Naggar ve ark. (2015)’Mısır’da Nil Deltası’nda bahar ve yaz döneminde organik fosforlu 
pestisitler yönünden incelemişlerdir. Bahar döneminde incelenen 16 arı numunesinin 4’ünde 
diazinon, 1’inde klorpirifos ile yaz döneminde incelenen 18 arı numunesinin 5’inde diazinon, 
2’sinde malatiyon, 2’sinde fenamifos, 1’inde profenfos ve 1’inde de klorpirifos tespit 
etmişlerdir (1). 

SONUÇ 

Çukurova’da 2015-2018 dönemlerinde yoğun arı ölümleri olmuştur, yer yer koloni kayıpları da 
görülmüştür, bu çalışmada arı numunelerinin %8 kadarında organik fosforlu pestisit kalıntısına 
rastlansa da, bu kalıntılar tarım ilacı olarak kullanılan organik fosforlu pestisitlerden 
kaynaklanmamış, arılarda tedavi ve/veya kontrol amacıyla kullanılan kumafos maddesinden 
kaynaklanmıştır. Bu yoğun ölümlerin nedeni farklı grup pestisitlerden kaynaklı da olabilir veya 
hastalık yapıcı etkenler olan bakteri, virüs, parazit ve mantar nedenli de olabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Olası zehirlenmelerin önüne geçmek için; toksisitesi düşük tarım ilaçları tercih edilmeli, zirai 
ilaçlama yapılacağı arıcıya birkaç gün önceden duyurulmalı ve arıcı da uyarıları dikkate almalı, 
zirai ilaçlama akşamüstü/akşam yapılmalı, zirai ilaç doz ayarı prospektüs/kullanım talimatına 
göre yapılmalı, zirai ilaçlar rastgele birleştirilerek uygulanmamalıdır. 

 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        289 

KAYNAKLAR 

1- Al-Naggar, Y., Codling, G., Vogt, A., Naiem, E., Mona, M., Seif, A., Giesy,J.P. (2015). 
Organophosphorus insecticides in honey, pollen and bees (Apis melli- fera L.) and their 
potential hazard to bee colonies in Egypt, Ecotoxicology and Environmental Safety 114: 1-
8. 

2- ANON. Zehirleme şüpheli metaryallerde pestisitlerin GC-MS tekniğiyle tarama analiz 
metodu, Teşhiste Metot Birliği, T.C. Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Farmakoloji ve 
Toksikoloji, Cilt 6, s. 100-103. 

3- Barnett, E.A., Charlton, A.J., Fletcher, M.R. 2007. Incidents of bee poisoning with pesticides 
in the United Kingdom, 1994-2003. Pest Management Science, 63:1051-1057. 

4- Chauzat, M.P., Carpentıer, P., Martel, A.C., Bougeard, S., Cougoule,C., Porta, P., Lachaıze, 
J., Madec, F., Aubert, M., Faucon, J.P. (2009). Influence of pesticide residues on honey bee 
(Hymenoptera: Apidae) colony health in France, Environmental Entomology; 38(3): 514-
523. 

5- Daş, Y.K., Kaya, S. (2004). Türkiye’de üretilen ballarda bazı sentetik piretroid insektisit 
kalıntılarının incelenmesi, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt:15, sayı:1-2. 

6- Doğan, A., Topçu, B., Bilgili, A. 1999. Arılarda organik fosforlu insektisit (kaumafos) 
zehirlenmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(2):125-127. 

7- Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O., Canhilal, R. Türkiye’de pestisit kullanımı, kalıntı ve 
dayanıklılık sorunları, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/52cf38361a20908_ek.pdf. 

8- Kaya, S., Bilgili, A. (1998). Pestisidler, Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, Özel 
Toksikoloji; 2(13): 211-339. ISBN: 975-7774-32-4. 

9- Koeniger, N., Fuchs, S. (1988). Control of Varroa jacobsoni oud. In honeybee colonies 
containing sealed brood cells. Apidologie. 19(2): 117-130. 

10- Johnson, R.M. (2015). Honey bee toxicology, Annu. Rev. Entomol. 60: 22.1–22.20 
11- Ünal, H.H., Öncel, T., Sait, A., Kabil, E., Sezgin, A., Demir, B.M.,Seğmenoğlu, M.S., 

(2017). Investigation of honey bee deaths in adana province and surroundings. 45. 
Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi, Poster Bildiri 0205, 29 Eylül-04 Ekim 2017, İstanbul. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        290 

GAZİANTEP İLİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN  

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

PESTICIDES USED IN GAZİANTEP PROVINCE 

EFFECTS ON ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH 

Öğr. Gör. Dr. Rukiye DOĞANYİĞİT 

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Lab.Tek. Bölümü, 
Gaziantep 

ÖZET 

Tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde bitkilerde hastalık zararlı ve yabacı ot kontrolü (zararlı 
organizma) amacıyla zirai mücadele uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de zirai mücadele uygulamaları içerisinde gerek etkinliği, gerek 
ekonomikliği ve gerekse kolaylığı sebebiyle tüm risklerine rağmen % 95’lere varan oranlarda 
kimyasal mücadele tercih edilmektedir. Ancak bunların getirdikleri maliyet, çevre ve insan 
sağlığı açısında oluşturdukları riskler nedeniyle üzerinde dikkat edilmesi gereken bir konudur. 
Tarımsal üretimde tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımı, verim ve kalite üzerinde etkili 
olmaktadır. Ancak son yıllarda tarımsal üretimde hastalık, zararlı veya yabancı otlar ile 
mücadele yöntemleri etkili bir şekilde uygulanmamakta, gereksiz ve yanlış dozlarda ilaç 
kullanımı yaygınlaşmakta, aşırı doz uygulamaları sonucunda ürünlerde pestisit kalıntıları 
artmakta ve kimyasal mücadele dışında kalan tarımsal mücadele yöntemleri tercih 
edilmemektedir. 
Türkiye’de pestisit kullanım miktarları yıllar içerisinde değişiklik göstermekte, bazı tarım 
ilaçlarının kullanımı ise sürekli artmaktadır. Mantar ilaçları olan fungusitlerin kullanımı, 2006-
2017 yılları arasında tüm tarım ilaçları arasında birinci sırada yer almaktadır. En çok kullanılan 
tarım ilaçları ise sırasıyla fungusitler, insektisitler ve herbisitler olmuştur. Türkiye'de 2017 
yılında kullanılan toplam pestisit miktarı, 2016 yılına göre % 8,08 artarak yaklaşık elli dört bin 
tona (54.098 ton) yükselmiştir  
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biri olan Gaziantep ilinin yüz ölçümü 
682.806 hektardır. Toplam yüzölçümümüzün ancak %53 ‘ü tarım yapmaya elverişlidir. Toplam 
361.806 hektar olan tarım arazilerinin çoğunluğunu ilin adı ile anılan Antep fıstığı ve zeytin 
bahçelerinde oluşan 200.315 hektarının %55’ini dikili tarım arazisi; yani meyvelikler 
oluşturmaktadır. 152.703 hektarlık kısmını % 42’sini tarla arazileri, 8.778 hektarını oran olarak 
% 3’de sebzeliklerden oluşmaktadır 
Bu çalışmada, Gaziantep ilinde zirai mücadele amacıyla yaygın olarak kullanılan tarım ilaçları, 
ilaçların özellikleri ve bunların insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri araştırılmıştır. 
 
Kelimeler: Pestisit, İnsektisit, Maruziyet, Çevre Kirliliği, Tarımsal Üretim 
 

ABSTRACT 
Pest control practices have an important place in agricultural production activities for the 
purpose of disease pest and weed control (pest organism) in plants. In our country, as in the 
whole world, chemical struggle up to 95% is preferred despite the all risks due to its efficiency, 
economy and ease. However, their cost is an issue that needs to be considered due to the risks 
posed to the environment and human health. 
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The use of pesticides in agricultural production has an effect on yield and quality. However, in 
recent years, methods of combating diseases, pests or weeds are not applied effectively in 
agricultural production, unnecessary and wrong doses of drug use become widespread, 
pesticide residues increase in products as a result of overdose applications and agricultural 
control methods other than chemical control are not preferred. 
The amount of pesticide use varies in years in Turkey, while the use of certain pesticides are 
constantly increasing. The use of fungicides, which are fungicides, ranks first among all 
pesticides between 2006-2017. The most commonly used pesticides were fungicides, 
insecticides and herbicides, respectively. The total amount of pesticides used in Turkey in 2017, 
an increase of 8.08% compared to 2016, approximately fifty four thousand tons (54 098 tonnes) 
has increased. 
Gaziantep, which is one of the important provinces of Southeastern Anatolia, covers an area of 
682,806 hectares. Only 53% of our total surface area is suitable for agriculture. A total of 
361.806 hectares of agricultural land with the name of the province of the pistachio and olive 
orchards in the name of the 200.315 hectares of 55% of the agricultural land planted; that is, it 
forms fruit. 42% of the 152,703 hectares of land is composed of field lands and 8,778 hectares 
is composed of 3% vegetable crops. 
In this study, pesticides commonly used for agricultural pesticides in Gaziantep province, 
properties of pesticides and their effects on human and environmental health were investigated. 
 
Keywords: Pesticide, Insecticide, Exposure, Environmental Pollution, Agricultural Production 
 
1. GİRİŞ 

Dünya genelinde nüfus artışı ile birlikte sanayi bölgelerinin artması ve yeni yerleşim yerlerinin 
inşa edilmesi sebebiyle tarım arazisi olarak kullanılan alanlar giderek azalmaktadır. Hızla artan 
nüfus dünyada olduğu kadar Türkiye’de de önemli sorunlardan biri olan beslenme sorununu 
gündeme getirmektedir. Hızlı nüfus artışı ve tarım topraklarının farklı alanlar için kullanıma 
açılmasının önlenememesi ile tarım topraklarımız giderek azalmakta, bu da birim alandan en 
yüksek verimin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır.  
Bu nedenle bitkisel üretimde kayba neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede 
pestisit adı verilen kimyasalların kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Pestisit; zararlı 
organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını azaltmak amacıyla, tarımsal 
mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal maddelerdir 
Tarımsal üretimde, pestisit kullanımının % 60 ile % 70 arasında kalite ve verim artışını 
sağladığı, ancak fazla miktarda kullanıldığında ise ekonomik kayıplara yol açan zararlıların 
oluşmasına neden olduğu görülmektedir. 

Pestisit kullanılırken, hem ürünün hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı korunması hem de 
insan ve çevreye olumsuz etkilerinin dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu önemden dolayı 
derlemede; Türkiye genelinde ve Gaziantep ilinde pestisit kullanımı, insan ve çevre sağlığı 
üzerine etkileri incelenerek, pestisit maruziyetini azaltmaya yönelik önlemler incelenmiştir. 
 
2. GAZİANTEP İLİNİN 

2.1 NÜFUSU 

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük, Türkiye`nin ise 8. büyük kentidir.  Gaziantep uzun 
yıllar dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir nüfus artışı göstermiştir. 
Bunun sebebi aşırı derecede göç almasıdır. 2018 yılı Gaziantep ili toplam nüfusu 2.028.563 
kişidir. Gaziantep tüm Türkiye'nin yüzde 2,5‘i kadar bir nüfusa sahiptir. 
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2.2 COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ 
 

Akdeniz bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin birleştiği noktada konumlanan Gaziantep 
Suriye’ye komşu sinir ilimizdir. Yarısından fazlası ziraata elverişli olan il toprakları zeytin, 
fıstık, meyve ve sebze bahçeleri üzüm bağları, buğday tarlaları ile kaplıdır. 
Gaziantep ilinin yüzölçümü 6222 km²'lik alanıyla Türkiye topraklarının yaklaşık olarak %1‘ lik 
Bölümünü Kapsamaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinin nüfusu bakımından en büyük ili 
olan Gaziantep, 3’ü merkezde olmak üzere toplam 9 ilçesi vardır. Toprakların büyük bir 
çoğunluğu tarıma elverişlidir. 
 
2.3 İKLİM ÖZELLİKLERİ 
 
Gaziantep, Akdeniz ve kara ikliminin geçiş noktasında yer almaktadır.  İlin güney kesimleri 
Akdeniz ikliminin etkisinde olmakla beraber, genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise 
soğuk ve yağışlıdır. İlde yağış en çok kış ve ilkbahar aylarında görülür.  
 
3. GAZİANTEP İLİNDE TARIM 

3.1. GAZİANTEP İLİ ARAZİ DAĞILIMI  

İlin yüz ölçümü 682.280 hektardır. İlin toplam yüzölçümümüzün ancak %50.6 ‘si tarım 
yapmaya elverişlidir (Şekil 1). 

 

   
Şekil 1 ve 2. Gaziantep ili Arazi Dağılımı ve Gaziantep ili Tarım Arazisi Dağılımı 

 
Toplam 3.457.810 dekar olan tarım arazilerinin %59’unu ilin adı ile anılan Antep fıstığı ve 
zeytin bahçelerinde oluşan meyvelikler oluşturmaktadır. %38’ini ise tarla arazileri ve %3’de 
sebzeliklerden oluşmaktadır (Şekil 2). (Brifing 2018). 
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3.2 GAZİANTEP İLİNDE SULU VE KURU ALANLARDA YETİŞTİRİLEN ÖNEMLİ 

ÜRÜNLER 

Tablo 1. Gaziantep İlinde Sulu ve Kuru Alanlarda Yetiştirilen Önemli Ürünler  
 

Sulu Alanlarda Yetiştirilen Önemli 
Ürünler 

Kuru Alanlarda Yetiştirilen Önemli 
Ürünler 

Ürün Üretim Alanı 
(dekar) 

Üretim 
(Ton) 

Ürün Üretim Alanı 
(dekar) 

Üretim 
(Ton) 

Buğday 403.420 166.039 Buğday 377.900 39.523 
Silajlık Mısır 37.300 155.718 Antepfıstığı 1.335.380 75.998 
Kırmızı 
Biber 

31.350 40.988 Zeytin 421.560 9690 

Arpa 307.220 26.893 

Kiraz 13.640 4.115 Üzüm 162.830 116.16 
Sarımsak 10.750 14.048 Nohut 90.390 4280 
Nane 5.200 9.685 Kırmızı 

Mercimek 
72.750 2334 

 
3.3. GAZİANTEP İLİ TOPLAM İŞLENEN TARIM ALANI (HEKTAR) VE TAHILLAR 
VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ÜRETİM MİKTARI (TON) 
 

Tablo 2. Gaziantep İli Toplam İşlenen Tarım Alanı (Hektar) Ve Tahıllar Ve Diğer Bitkisel 
Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton) 
 

Yıllar 
 

Toplam işlenen tarım 
alanı (hektar) 

Tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerin üretim miktarı 

(ton 
2004 221.715 570.011 
2005 215.012 613.326 
2006 202.041 640.594 
2007 200.985 631.350 
2008 170.893 456.853 
2009 165.118 554.200 
2010 160.499 630.276 
2011 159.053 786.874 
2012 163.603 762.634 
2013 160.799 773.779 
2014 161.273 550.665 
2015 158.068 835.962 
2016 149.660 554.556 
2017 143.468 897.072 
2018 135.312 843.464 

 
Gaziantep ilinde toplam işlenen tarım arazisinde 2004 yılından itibaren azalma gözlenmiştir. 
2004 yılında toplam işlenen toplam tarım alanı 221.715 hektar iken, 2018 yılında toplam işlenen 
tarım alanı ise 135.312 hektar olmuştur. 
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3.4. TÜRKİYE’DE TARIM ALANLARI 

Tablo 3 ve Tablo 4. Türkiye’de Tarım Alanları ve Yıllara Göre Bitkisel Üretim Miktarı (Ton) 
(TUİK)  
 

 

 
 

3.5. BİTKİSEL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİNİN, DEĞERLENDİRİLMESİ (TUİK 2018 
YILI) 

TÜİK’in 2018 yılı verilerine göre, toplam tarım alanı 23.200 hektardır. Toplam tarım alanının 
% 66,5’ini tarla bitkileri, % 18,3’ünü sebze meyve, içecek ve baharatlar oluşturmaktadır.  
TUİK verilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %5,8, 
sebzelerde %2,6 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise %0,8 oranında artış 
göstermiştir.  

4. PESTİSİTLER (TARIM İLAÇLARI) 
 

Hızla artan nüfus dünyada olduğu kadar Türkiye’de de önemli sorunlardan biri olan beslenme 
sorununu gündeme getirmektedir. Hızlı nüfus artışı ve tarım topraklarının farklı alanlar için 
kullanıma açılmasının önlenememesi ile tarım topraklarımız giderek azalmakta, bu da birim 
alandan en yüksek verimin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bitkisel üretimde 
kayba neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede pestisit adı verilen 
kimyasalların kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır (Arslan, 2016). 
 
 
 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        295 

4.1. PESTİSİTLERİN KULLANIM ALANLARI 
 

      
 
Şekil 3. Pestisitlerin Kullanım Alanları  
 

  
 
Şekil 4 Şekil 5. Pestisitlerin Tarım Alanında Kullanımı ve Halk Sağlığı Alanında Kullanımı 

 
4.1. PESTİSİTLERİN KULLANIM MİKTARLARI 
 
Türkiye’de 2018 yılında toplam tarım ilacı kullanım miktarı, 2017 yılına göre % 8,66 artarak 
59.000 ton’ a yükselmiştir. Tarım ilacı kullanım miktarları gruplar bazında incelendiğinde 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük grubu fungusitler (mantar öldürücü) 
oluşturmaktadır. 2018 yılında toplam tarım ilacı kullanımının % 41’ini fungusitler, % 22’sini 
herbisitler, % 21’ini insektisitler, % 5’ini Akarisitler ve % 11’ini diğerleri oluşturmuştur.  
 
Tablo 5 ve Tablo 6. Türkiye’de Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisit) Yıllar İtibari İle Kullanım 
Durumları ve Pestisit Grupları (Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 
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Tablo 7. Türkiye’de Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisit)  Bölgeler İtibari İle Kullanım 
Miktarları 
 

 
Pestisit kullanımında % 29 'luk oranla Akdeniz bölgesi ilk sırada, % 19 'luk oranla Güney Doğu 
Anadolu bölgesi ikinci, %18 'lik oranla İç Anadolu bölgesi üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tablo 8. Güney Doğu Anadolu Bölgesi İller Bazında Pestisit (Tarım İlacı) Kullanım Miktarları 
(2017) 
 

 
 
Tablo 9. Gaziantep ilinde 2014-2018 Yılları Arasında Tarımda Kullanılan Pestisit Grupları 
 (Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitki Salığı ve Karantina Daire Bakanlığı 2018)  
 

YILLAR İNSEKTİSİT FUGİSİT HERBİSİT AKARİSİT RODENTİSİT DİĞER TOPLAM 
2014 66.342 295.255 373.372 5.533 92 14.908 503.754 
2015 91.393 110.870 412.233 4.069 120 53.065 370.052 
2016  182.602 163.231 128.679 7.725 51 48.212 530.500 
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2017    89.167 806.263 119.674 2.710 48 18.226 1.036.118 
2018  107.493 138.752 68.521 3.034 3.590 468 321.860 

 
 
4.2. PESTİSİT KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Dünya genelinde kullanılan pestisit miktarı yaklaşık olarak 3.8 milyon ton civarındadır. 
Dünyada tüketilen pestisitlerin çoğu, tarım sektöründe (sebze ve meyve üretiminde) zararlı ot 
ve haşerelerle mücadelede kullanılmaktadır. En çok pestisit kullanan ülkeler ABD, Çin, Fransa, 
Brezilya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerdir. Ancak, daha az kullanılmalarına rağmen korunma 
önlemi alınmadığı için bu kimyasalların sağlık etkileri daha çok gelişmekte olan ülkelerde 
görülmektedir (Babayiğit ve ark., 2004). 
Türkiye'de 1979 yılı ile 2018 yılları arasında pestisit kullanımı yedi kat artış göstermiştir. 
Ülkemizde 2017 yılı itibariyle en fazla pestisit kullanılan ilk 5 il toplam kullanımın % 10,1 ile 
Antalya, % 9 ile Manisa, % 9 ile Adana, % 5,7 ile Mersin ve %5,7 ile Aydın olarak 
sıralanmaktadır. Antalya tarım ilacı bayileri açısından da 672 bayi ile başı çekmektedir. Tarım 
ilacı bayi sayısı açısından Antalya'yı 512 bayi ile Mersin, 420 bayi ile Manisa takip etmektedir.  
Türkiye kimyasal tarım ilacı satışında Avrupa dördüncüsüdür. Avrupa Birliği’nin resmi 
istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Türkiye, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 
yaklaşık 50 milyon kilo ile en çok pestisit satılan ülkelerin başında geliyor. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 2002 verilerine göre pestisit kullanımı 186 bin ölüme, 4 milyon 420 bin kişinin de 
sakat kalmasına neden olmuştur (Katip, 2019). 
 
4.3. PESTİSİTLERE MARUZİYET ŞEKİLLERİ  
 
Tarımsal mücadelede kullanılan kimyasalların, insanlar üzerinde pek çok olumsuz etkisi 
bulunmaktadır. Bu ilaçları insanlar; temas, sindirim ve solunum yoluyla almaktadır. Vücuda 
giren ilaçlar akut ve kronik zehirlenmeler oluşturabilmektedir. Akut ve kronik zehirlenmeler, 
geniş yan etkilere sahiptir. Hatta ölümlere bile neden olmaktadır (Önen ve ark., 2015). 
Pestisitlerin vücuda alınış yollarından biri ağız yoludur. Bu şekilde giriş genellikle kaza, 
dikkatsizlik, kirlenmiş ortamda yeme içme sonucu ortaya çıkar. Bu yolla zehirlenmenin şiddeti 
özellikle etken maddenin özelliğine ve alınan miktara göre değişir. Solunum yoluyla maruziyet, 
sıvı ve toz ilaçların imalatı veya kullanımı esnasında ortam havasına yayılan buhar ve tozların 
solunması ile gerçekleşir.  
Solunum yoluyla maruziyet özellikle buharlaşma özelliği yüksek fumigant ilaçlarda çok 
fazladır. Pestisitlerin vücuda en yaygın girişi deri yoluyla olur. Deri yoluyla maruziyet, bir 
pestisitin deriden emilme özelliğinin olup olmadığı ile ilişkilidir. Sıvı ilaçların deriden 
penetrasyonu (geçişi) genellikle hızlıdır. Vücudun değişik kısımlarında deriden emilme önemli 
farklılıklar gösterir (Gül, 2017). 
 
4.4. PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
Tarım ve hayvancılık alanında kullanılan pestisitlerin çevre ve gıdalarda oluşturduğu kalıntılar 
halk sağlığı açısından risk teşkil edebilmektedir. Eğer pestisit kalıntılarının gıdalardaki miktarı, 
günlük kabul edilebilir limitlerin üzerinde ise bu insanlarda akut ve kronik zehirlenmeler ile 
teratojenik, mutajenik ve karsinojenik etkiler gibi sağlık sorunlarına yol açabilir (Çiftçioğlu ve 
Issa, 2006). 
Pestisit ve insektisitlere maruziyet uzun dönemde en çok karaciğer ve sinir sistemini etkiler 
hafıza ve konsantrasyon kaybı gibi mental sağlık problemlerine yol açar. Bu ajanların 
bazılarının uzun dönemde mutajenik ve teratojenik etkilerinin de olduğu bilinmektedir. 
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Pestisitlerin akut zehirlenmelerindeki klinik etkileri hastalarda akut semptomlara yol açtığı ve 
acil servislere başvuruya neden olduğundan iyi bilinmektedir (Altınok ve ark. , 2012). 
 
4.5. PESTİSİTLERİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
Pestisitler uygulandıkları alanlardan fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak rüzgar, yağmur 
gibi etkenlerle baska yerlere sürüklenerek çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bir kısmı 
buharlasarak atmosferde kalıcı toksik madde birikimine sebep olurken bir kısmı da 
fotokimyasal yolla parçalanarak toksik veya toksik olmayan maddelere dönüsmektedir. Diğer 
bir bölümü de toprakta tutulmakta, toprağı kirletmekte ve toprak içinde kimyasal ve 
mikrobiyolojik parçalanma tepkimeleri geçirmektedir. Bir kısmı ise yağmur, sel ve kar suları 
ile topraktan sürüklenmekte, nehir, göl ve deniz sularını kirletmektedir. Tarımda pestisitlerin 
kullanılması nedeniyle hava, toprak ve su zamanla kirletilmektedir. Bu sebeple pestisitler, doğal 
besin zincirinde yer alan tüm canlıların hayatını tehdit etmektedir (Erdoğan, 2010). 
 
4.6. PESTİSİTLERİN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİNİ AZALTMAK 
İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 
 “Hasat-ilaçlama aralığı” belirlenmeli, yeterince uzun olmalı ve üreticiler bu süreye 

uymalıdır. 
 Gıdaların işleme sürecinde pestisit azaltıcı uygulamalar yapılmalıdır. 
 Her bir pestisit için LD 50 dozu bilinmeli, açıkça yazılmalı. 
 İnsan ve çevresi için daha az toksik olan pestisitler tercih edilmelidir. 
 Uygulayıcılar eğitilmeli, uygulamada çocuklar çalıştırılmamalı, özel ekipman ve elbise 

maske vb. kullanılmalıdır.  
 Preparat hazırlanırken ve uygulama sırasında bir şey yenmemeli, içilmemelidir. 
 Aşırı dozdan ve gereksiz tekrarlı uygulamalardan kaçınmalıdır. 
 Havadan ilaçlama yapılacağı zaman meteorolojik koşullara dikkat edilmeli, arı 

üreticileri uyarılmalıdır. 
 İlaçlamada kullanılan alet ekipman imha edilmelidir (Pamukoğlu, 2016). 

 
4.7. PESTİSİT KULLANIMININ DEZAVANTAJLARI 
 
Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi çevre kirlenmesi ve insan sağlığı 
açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sorunlar aşağıda sıralanmıştır.  
a) Pestisitler kanser, doğum anormallikleri, sinir sistemi zararları ve uzun dönemde oluşan yan 
etkilere neden olurlar,  
b) Pestisitler ve parçalanma ürünleri toksik maddeleri içerirler,  
c) Parçalanma ürünlerinden bazıları ana pestisitten daha toksik ve kalıcıdır,  
d) Uygulanan pestisite ve uygulama koşullarına bağlı olarak, çevre kirliliğine neden olmaktadır, 
e) Aşırı buharlaşabilenler soluduğumuz havayı kirletmektedir,  
f) Aşırı kullanımı organizmalarda ilaca karşı direnç oluşturmakta, pestisit uygulaması başarısız 
olmaktadır,  
g) Hedef alınan ve alınmayan zararlıların doğal düşmanlarını ve faydalı organizmaları da 
öldürerek yeni salgınlar oluşturmaktadır (Tiryaki ve ark. ,2010) 
 
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
Bu çalışmada, Türkiye ve dünya’daki pestisit türlerinin kullanım durumu ve Gaziantep 
genelindeki pestisitlerin tüketim miktarları incelenmiştir. Avrupa ülkelerinde en çok satılan 
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pestisit grubu fungusit ve bakterisit olurken, dünya genelinde ise herbisitler en yüksek, daha 
sonra insektisitler ve fungusitler kullanılmaktadır. Latin Amerika ve Asya ülkelerinde herbisit 
ve fungusite ilaveten insektisit’de yüksek miktarda kullanılmaktadır. Türkiye’de ise, kullanılan 
tarım ilaçlari içinde fungisitler birinci sırayı, insektisitler ikinci sırayı, herbisitler ise üçüncü 
sırayı almıştır.  
Ülkemizdeki kullanımın dünya ortalamasından farklı olduğu ve Akdenize kıyısı olan Avrupa 
ülkelerine benzer olarak en çok fungusit kullanılmaktadır. Gaziantep’deki pestisit kullanımı, 
Avrupa ve Türkiye’dekine benzer olduğu ve en çok tüketilen pestisit türünün fungusitler, en 
düşük kullanımın ise mollusidler olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde, ABD ve AB ülkelerinde 
olduğu gibi çevre ve insan sağlığına olabildiğince az zararlı, düşük riskli ya da çevre dostu 
pestisitlere öncelik verilmelidir. En önemlisi de pestistit kullanımı ile ilgili öncelikle çiftçimize 
ve pestisitlerin bilinçsiz kullanımı sonrası oluşabilecek zararlarla ve bunlardan korunmayla 
ilgili tüketiciye gerekli eğitim verilmelidir. 
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ÖZET 
Mantarların birçoğunun terapötik potansiyeli vardır veya insanların sağlıklı yaşamaları 
açısından oldukça önemli temel bileşenleri bünyelerinde barındırırlar. Mantarlar binlerce yıldır 
insanlar tarafından ve gıda, ilaç ve süsleme gibi çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Doğal mantarlar 
insanlar tarafından özellikle yağışlardan sonra toplanarak tüketilmektedir. Besleyici özellikleri, 
eşşiz tatları ve aromaları nedeniyle birçok insanın diyet listesinde baş sıralardadır. Auricularia 
auricula-judae (Bull.) Quél. (Auriculariaceae) geleneksel olarak yiyecek ve ilaç olarak 
kullanılan bir mantar türüdür. A. auricula-judae'de polisakkaritlerin yanı sıra bazı flavonoidler 
ve proteinler ana aktif bileşenlerdir. Çoğunlukla ölü yada yaşlı ağaçlarda ve düşen dallarda 
yetişmektedir. Bu çalışmada A. auricula-judae mantarının tıbbi özellikleri vurgulanmıştır. 
Yapılan literatür araştırmalarında A. auricula-judae mantarının besleyici özelliklerinin yanı sıra 
birçok biyolojik aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. Bu kapsamda bu mantarın yenilebilir 
özelliklerine ek olarak terapötik özelliklerinden dolayı da tüketilmesi önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Auricularia Auricula-Judae, Tıbbi Mantarlar, Yenilebilir Mantarlar 

ABSTRACT 
Many mushrooms have therapeutic potential or contain essential components that are very 
important for a healthy life. Mushrooms have been used by humans for thousands of years and 
in various fields such as food, medicine and ornament. Natural mushrooms are collected and 
consumed by humans, especially after rainfall. Due to its nutritional properties, unique tastes 
and aromas, many people are at the top of the diet list. Auricularia auricula-judae (Bull.) Quel. 
(Auriculariaceae) is a type of mushrooms traditionally used as food and medicine. In A. 
auricula-judae, some flavonoids and proteins, as well as polysaccharides, are the main active 
components. It grows mostly on dead or old trees and falling branches.  In this study, medicinal 
properties of A. auricula-judae mushroom were emphasized. In literature studies, A. auricula-
judae mushroom has been reported to have many biological activities in addition to its 
nutritional properties. In this context, in addition to the edible properties of this mushroom is 
recommended to be consumed because of its therapeutic properties. 
Keywords: Auricularia Auricula-Judae, Edible Mushroom, Medical Mushroom 
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INTRODUCTION 
About 2000 of the 15.000 macrofungi have been named so far as edible mushroom. In addition, 
approximately 650 species of macrofungi fungi have been reported to have medical importance 
(Petrovi et al., 2015; Wasser et al., 2002; Sevindik, 2018). Despite these data, there are many 
types of mushrooms that have not been named and whose medical significance has not been 
investigated. Many edible mushrooms species have been reported to have medicinal properties 
(Baba et al., 2012; Akgül et al., 2016; Bal et al., 2017; Sevindik et al., 2018; Bal et al., 2019). 
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. has been reported to have high medicinal values and 
nutritional properties (Mehadi et al., 2015). A. auricula-judae is commonly referred to as jelly 
ear mushroom. This mushroom is especially seen in dead old trees and falling branches in 
winter and spring months. It is also sometimes seen in other hard wood species (Choi et al., 
2018). In this study, the medicinal properties of A. auricula-judae mushroom reported in the 
literature are given.  

Biological Activities  
A. auricula-judae mushroom has been reported to have many different biological activities in 
literature studies. The findings obtained in the literature research are shown in Table 1. 
Table 1. Biological Activities of A. auricula-judae 

Biological Activities References 

Antimicrobial activity Cai et al., 2015; Ham et al., 2018; Gebreyohannes 
et al., 2019 

Antioxidant activity 

Acharya et al., 2004; Luo et al., 2011; Yang et al., 
2011; Zhang et al., 2011; Cai et al., 2015;  
Packialakshmi et al., 2015; Zou et al., 2015; 
Panthong et al., 2016;  Xu et al., 2016; Akgul et 
al., 2017; Packialakshmi et al., 2017; Xinyi et al., 
2017; Choi et al., 2018;  Xu et al., 2018;  
Gebreyohannes et al., 2019 

Cytotoxicity Gurusamy and Arthe, 2012; Elkhateeb et al., 2018 

Enzymatic activity Haase-Aschoff et al., 2013; Modi et al., 2016 
Antibacterial activity Sukmawati et al., 2019 

Antitumor activity Reza et al., 2011; Reza et al., 2012; Xiaoqing et 
al., 2015 

Anti-inflammatory activity Damte et al., 2011 
Immunomodulatory activity Basso et al., 2019; Zhang et al., 2018 
Anti-Disuse Osteoporosis activity Qu et al., 2019 
Antioxidant polysaccharides activity Zou et al., 2015 
Oxidative Stress activity Hao, 2014 
Anti-diabetic activity Lu et al., 2018; Gulati et al., 2019 
Antibiofilm activity Bin et al., 2012 
Hpyerglycemic and anti-diabetic 
activity Hu et al., 2017 

Anti-proliferative activity Panthong et al., 2016 
Anti-complementary activity Jeong et al., 2004 
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Immuno-enhancing activity Nguyen et al., 2012 
Anticoagulant activity Yoon et al., 2003 

CONCLUSION 
In this study, biological activity studies of A. auricula-judae mushroom, which is one of the 
edible mushrooms, are included in the literature. In this context, it has been observed that it has 
many biological activities on mushroom species. As a result, A. auricula-judae mushroom has 
medicinal properties in addition to edible properties. 
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ÖZET 

Miksomisetleri izole etmek için değerli bir yöntem olarak bulunan Gilbert ve Martin'in (1933) 
nemli oda kültürü yönteminin kullanılması, öncelikle alglerin üretimi için planlanmış olmasına 
rağmen Miksomisetlere daha uygun olduğu görülmüştür.  

Nemli oda kültürü için malzeme toplama birkaç aşama içerir. Bu tekniğin en anlamlı kullanımı, 
geniş alanlardaki biyoçeşitlilik araştırması yapılırkendir. Bazı özel teknikler gerekmedikçe, 
toplanan substrat örnekleri, güçlü kağıt torbalara yerleştirilir ve doğal olarak kurumaya 
bırakılır. Her örnek, yer, ad, substrat tipi ve toplama tarihi ile etiketlenmelidir. Laboratuvara 
geri döndükten sonra, örnekler dizisi genellikle başka kaplar kullanılabilse de ve bazı 
araştırmacılar başka emici kağıtlar kullanmasına rağmen, Whatman 1 numaralı filtre 
kağıdındaki steril 9 cm plastik Petri kaplarına yerleştirilir. Her tabaktaki substrat, ilk gün 
tamamen su ile ıslatılır ve yaklaşık 24 saat sonra, suyun pH'ını ölçtükten sonra, fazla su 
pipetlenir, substrat nemli bırakılır, ancak ıslak bırakılmaz. Kullanılan su, kültür tipine ve 
çalışmanın amaçlarına bağlı olarak çift filtreli veya damıtılmış steril sudan, soğutulmuş kaynar 
musluk suyuna kadar değişebilir. Petri kapları fruktifikasyon veya plazmodium için bir 
stereomikroskopla incelenir, ıslatmadan önce her bir kabın incelenmesi yararlıdır, çünkü zaman 
zaman gözden kaçan çok küçük miksomisetler bulunabilir. 
Kültürler diffuz ışık görecek şekilde, ancak doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerekir, 
12 saat aydınlık-karanlık bir ışıkta, yaklaşık 20 ° C'lik oda sıcaklığı yeterlidir. 
Nemli oda kültürü tekniğinin, tüm araştırmalardaki saha koleksiyonlarının verimini önemli 
ölçüde arttırdığı ve belirli bir bölgenin gerçek biyolojik çeşitliliğinin daha eksiksiz bir resmini 
verdiği bulunmuştur. 
Nem Odası Tekniği farklı habitatlardan, substratlardan, koşullardan veya alanlardan nispeten 
kolay, ucuz, tekrarlanabilir, karşılaştırmalı sonuçlar elde etmek için iyi bir yöntemdir. Alanda 
çok küçük türlerin tespiti özellikle zordur ve laboratuvar kültürünün en büyük avantajlarından 
biride budur, çünkü Licea, Echinostelium veya Macbrideola cinsleri gibi bazı küçük 
miksomisetleri bu teknikler kullanılarak kolayca izole edilebilir. Ek olarak, bu teknikle nadir 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        307 

olduğu düşünülebilecek diğer türler elde edilebilir, çünkü onları tarlada toplamak mümkün 
olmayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Miksomisetler, Laboratuvar Kültürü, Nem Odası Tekniği 

ABSTRACT 

The use of the moist chamber culture method of isolating myxomycetes is often attributed to 
Gilbert and Martin (1933), who used the technique to allow algae to develop but then found it 
to be a valuable method for isolating myxomycetes.  

Collection of material for later moist chamber culture involves several stag¬es. The most 
meaningful use of this technique, when carrying out a biodiversity survey of large areas, is in 
conjunction with field collecting as described earlier. At field localities, suitable material for 
culture can be extracted at the same time as the collections encountered fruited in situ. Unless 
some special technique is required, the collected substrate samples, are placed in strong paper 
bags and allowed to air dry naturally. Each sample should be labeled with the locality, name, 
type of substrate and date of collection. Once back in the laboratory, the series of samples are 
usually placed in sterile 9 cm plastic Petri dishes on Whatman number one filter paper, although 
other containers can be used, and some investigators use other types of absorbent paper. The 
substrate in each dish is completely soaked with water on the first day and approximately 24 h 
later, after measuring the pH of the water, excess water is pipetted off, leaving the substrate 
moist, but not wet. The water used can range from double filtered or distilled sterile water, to 
cooled boiled tap water depending on the type of culture and the objectives of the study. The 
Petri dishes are examined with a stereomicroscope for fruiting bodies or plasmodia, and it is 
useful to examine each dish before wetting the substrate, because occasionally very small 
myxomycetes brought in from the field, that had been undetected, can be found.  
Cultures should be placed in normal diffuse daylight, for instance, near a North-facing window 
in the northern hemisphere, but not exposed to direct sunlight, in a 12 h light–dark regime, as 
near as possible. Room temperature of approximately 20°C is sufficient.  
Moist chamber culture technique has been found to substantially increase the yield of field 
collections in all surveys and to give a more complete picture of the real biodiversity of a 
particular locality. It is a method for obtaining relative¬ly easy, inexpensive, reproducible, 
comparative results from different habitats, substrates, conditions or areas. Detection of very 
small species is especially difficult in the field and is one of the great advantages of laboratory 
culture, because some tiny species of myxomycetes, such as those from the genera Licea, 
Echinostelium, or Macbrideola, can be isolated using these techniques. In addition, other 
species can be obtained that may be thought to be rare, since collecting them in the field is 
dependent on the serendipity of coinciding with their optimum phenology of fruiting.  
Keywords: Myxomycetes, Laboratory Culture, Moist Chamber Cultures 

INTRODUCTION 

The myxomycetes (plasmodial slime molds or myxogastrids) are a group of fungus-like 
organisms. Myxomycetes usually present and sometimes abundant in terrestrial ecosystems. 
The life cycle of these organisms is characterized by two distinct trophic phases (one 
microscopic and one often macroscopic), the second of which gives rise to spore-bearing 
reproductive structures fruiting bodies (Baba and Sevindik, 2018; Sevindik et al., 2018). The 
usual situation is for a single myxoamoeba to emerge from a spore, but a spore can yield up to 
four myxoamoebae. In the presence of adequate water, a myxamoeba may develop flagella, 
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which pull it through the water. The myxamoebae (or swarm cells) do not increase in size. 
Instead, they undergo mitotic cell division followed by cytokinesis in order to produce large 
clonal populations. If environmental conditions turn unfavorable, the myxamoebae (or swarm 
cells) can form resistant structures referred to as microcysts. These myxamoebae are able to 
emerge when conditions improve. Eventually, two compatible myxamoebae from different 
populations can function as gametes and fuse to produce a diploid zygote. The zygote feeds, 
carries out synchronous nuclear divisions, and grows, ultimately producing a coenocytic trophic 
structure called a plasmodium. The plasmodium is essentially a single cell that crawls around 
in its microhabitat, ingesting a wide array of different organisms, including algae, fungal spores, 
fungal hyphae, and even other protists. The plasmodium can form a resistant stage called a 
sclerotium if conditions become unfavorable. As is the case for microcysts, when suitable 
conditions return, the plasmodium can emerge and resume its activity (Rollins and Stephenson, 
2011; Baba et al., 2018; Ergül et al., 2016; Ergül et al., 2005a; Ergül et al. 2005b) 

MOIST CHAMBER CULTURES 

The method of obtaining myxomycetes in addition to, or instead of, field collected specimens, 
is the use in the laboratory of what are known as moist chamber cultures. The use of the moist 
chamber culture method of isolating myxomycetes is often attributed to Gilbert and Martin 
(1933), who used the technique to allow algae to develop but then found it to be a valuable 
method for isolating myxomycetes. They described the method of removing the bark from 
various aspects of trees and placing it in culture and added a list of species isolated from their 
cultures (Harkönen and Uotila, 1983).  

Collection of material for later moist chamber culture involves several stages. The most 
meaningful use of this technique, when carrying out a biodiversity survey of large areas, is in 
conjunction with field collecting as described earlier. At field localities, suitable material for 
culture can be extracted at the same time as the collections encountered fruited in situ. This 
means that the two types of collections are complimentary to each other and often the same 
species will occur in both. The samples can be bark of living trees, leaf litter, specific plant 
litter, dead pieces of the epidermis or interior tissue of cacti or other succulent plants, dried 
inflorescences, on bryophytes in ravines, dry fruits, droppings of herbivorous animals, lianas, 
twigs, small pieces of wood, grasses or other plant remains (Rollins and Stephenson, 2013).  
The collected substrate samples, are placed in strong paper bags and allowed to air dry naturally. 
In very moist places, such as tropical rain forests, it can be difficult to dry samples and a plant 
drier can be useful in these situations or even a domestic hair dryer (with a cool setting and 
located at some distance) could be used as a last resort. Each sample should be labeled with the 
locality, name, type of substrate and date of collection (Baba et al., 2013).  
Once back in the laboratory, the series of samples are usually placed in sterile 9 cm plastic Petri 
dishes on Whatman number one filter paper, although other containers can be used, and some 
investigators use other types of absorbent paper (Schnittler et al., 2013). The objective is to 
maintain a chamber of constantly slow-drying moisture for which the Petri dish is perfect, as 
its lid allows for a minimal circulation of air. The samples should not normally exceed a 
covering over the bottom of the dish, as too much overlap of material makes examination 
difficult, and a dish packed too full will encourage the passage of mites from dish to dish and 
the proliferation of molds. The substrate in each dish is completely soaked with water on the 
first day and approximately 24 h later, after measuring the pH of the water, excess water is 
pipetted off, leaving the substrate moist, but not wet. The water used can range from double 
filtered or distilled sterile water, to cooled boiled tap water depending on the type of culture 
and the objectives of the study (Ergül and Akgül, 2011; Baba et al., 2016).  
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The Petri dishes are examined with a stereomicroscope for fruiting bodies or plasmodia, and it 
is useful to examine each dish before wetting the substrate, because occasionally very small 
myxomycetes brought in from the field, that had been undetected, can be found. The frequency 
of examination depends to a large degree on the will and time of the investigator. Many tiny 
myxomycetes will appear as soon as 24 h after wetting, so it is a good practice to examine the 
dishes daily, or at least every 2 days, in the first week with a good dissecting microscope. After 
that, every 2 or 3 days can be enough, depending on the substrate (Wrigley de Basanta et al., 
2009).  

   
Growing of Licea pescadorensis with moist chamber technique (Baba and Arslan, 2017a) 

Once myxomycete fruiting bodies appear, they need to be dried slowly or sometimes they will 
be malformed and difficult or impossible to identify. They can be carefully removed using very 
fine forceps, insect pin tips (for Echinosteliales), or an implement that we have found 
particularly useful is a disposable microscalpel of the type used in eye surgery. The fruiting 
bodies are transferred to a dry and labeled Petri dish, to complete the drying process for at least 
24 more hours. From here they can be mounted on cardboard trays and placed in cardboard 
boxes or even matchboxes, numbered with a unique specimen number and labeled with all the 
collecting data. Cultures can be maintained for up to 3 months, after which very few, if any, 
myxomycetes will develop. During this time, it is sometimes necessary to add small amounts 
of water, to rehydrate the culture if it is drying out too quickly, but this should never be to the 
point of overwatering, as the substrate should always be moist but not wet. A good guide is to 
maintain the filter paper in a moist condition. 
Cultures should be placed in normal diffuse daylight, for instance, near a North-facing window 
in the northern hemisphere, but not exposed to direct sunlight, in a 12 h light–dark regime, as 
near as possible. Room temperature of approximately 20°C is sufficient.  
One of the microenvironmental conditions, both in the field and in laboratory culture, that has 
been most consistently shown to affect myxomycetes, is the pH. Smart (1937) observed that 
the optimum pH for spore germination was between pH 4.5–7.0, and Gray (1939) noted that a 
low pH favored the chance of fruiting in Physarum polycephalum.  

CONCLUSION 
Moist chamber culture technique has been found to substantially increase the yield of field 
collections in all surveys and to give a more complete picture of the real biodiversity of a 
particular locality. It is a method for obtaining relatively easy, inexpensive, reproducible, 
comparative results from different habitats, substrates, conditions or areas. Detection of very 
small species is especially difficult in the field and is one of the great advantages of laboratory 
culture, because some tiny species of myxomycetes, such as those from the genera Licea, 
Echinostelium, or Macbrideola, can be isolated using these techniques. In addition, it is possible 
to observe some stages of the life cycle of the myxomycetes directly during these cultures, 
which would be difficult or impossible in the field.  
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ÖZET 
Mantarlar eşsiz lezzetleri, besleyici özellikleri ve aromaları ile dünya genelinde gurme 
mutfağının önemli bir bileşeni olarak kabul edilmiştir. Yüksek besinsel özelliklerinden dolayı 
nutrasötik gıdalar olarak kabul edilen mantarların, tıbbi özelliklerine ve ekonomik önemlerine 
bağlı olarak ilgileri giderek artmaktadır. Yenilebilir ve tıbbi mantarlar arasında kolay bir ayrım 
yoktur. Çok sayıda yenilebilir mantar terapötik özelliklere sahiptir ve tıbbi amaç için 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada yenilebilir popüler mantarlardan olan Lepista nuda (Bull.) 
Cooke mantarının tıbbi potansiyeli değerlendirilmiştir. L. nuda yaprak döken ve karışık 
ormanlık alanlarda, sonbahar ve kış aylarında genellikle ılıman havalarda yoğun olarak yoğun 
olarak bulunur. Ayrıca sonbahar ve kış aylarında genellikle ılıman havalarda yoğun olarak 
görülür. Pişirilmeden yendiğinde mide rahatsızlıklarına neden olabilen L. nuda pişirildikten 
sonra oldukça lezzetlidir. Yenilebilir özelliklerine ek olarak L. nuda üzerine birçok araştırmacı 
biyolojik aktivite çalışmaları yapmıştır. Yapılan çalışmalarda L. nuda mantarının antioksidan, 
antimikrobiyal, sitotoksik, enzimatik, antiviral ve antiproliferatif aktivelere sahip olduğu 
bildirilmiştir. Sonuç olarak yenilebilir mantarlardan olan L. nuda’nın besleyici özelliklerine ek 
olarak önemli tıbbi özelliklere de sahip olduğu görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Lepista Nuda, Tıbbi Mantarlar, Yenilebilir Mantarlar 

ABSTRACT 

Mushrooms have been recognized as an important component of gourmet cuisine worldwide 
with their unique flavours, nutritious properties and aromas. Due to their high nutritional 
properties, fungi, which are accepted as nutraceutical foods, are increasing their interest due to 
their medicinal properties and economic importance. There is no easy distinction between 
edible and medicinal mushrooms. Numerous edible fungi have therapeutic properties and are 
used for medicinal purposes. In this study, medical potential of Lepista nuda (Bull.) Cooke 
mushroom, one of the popular edible mushrooms, was evaluated. L. nuda is found intensively 
in deciduous and mixed forest areas, usually in temperate weather in autumn and winter. L. 
nuda, which can cause stomach discomfort when eaten without cooking, is quite delicious after 
cooking. In addition to its edible properties, many researchers have conducted biological 
activity studies on L. nuda. Studies have shown that L. nuda mushroom has antioxidant, 
antimicrobial, cytotoxic, enzymatic, antiviral and antiproliferative activities. As a result, L. 
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nuda, which is an edible mushroom, has important medicinal properties in addition to its 
nutritional properties. 

Keywords: Edible Mushroom, Lepista Nuda, Medical Mushroom 

INTRODUCTION 

Mushrooms have long been used only as food in human diets. It is also known to be rich source 
of protein, lipid, amino acid, glycogen, vitamins and mineral elements. In addition to edible 
properties, mushrooms have been reported to have many biological activities (Baba et al., 2012; 
Akgül et al., 2016; Bal et al., 2017; Sevindik et al., 2017; Sevindik, 2019). In this study, the 
medicinal properties of Lepista nuda (Bull.) Cooke mushroom, which is one of the edible 
mushroom, are emphasized. L. nuda is cosmopolitan in deciduous and mixed forest areas, 
usually in temperate weather, especially in autumn and winter. It is a saprotrophic species which 
is usually found in decaying leaf litter or organic waste alone or in clusters (Bal et al., 2019; Jo 
et al., 2014). 

Mushrooms produce many secondary metabolites in their bodies. In previous studies, many 
bioactive compounds such as citric acid, fumaric acid, malic acid, oxalic acid, p-
hydroxybenzoic acid, cinnamic acid, quinic acid, caproic acid, caprylic acid, capric acid, lauric 
acid, myristoleic acid, pentadecanoic acid, palmitic acid, palmitoleic acid, heptadecanoic acid, 
stearic acid, oleic acid, linoleic acid, γ-linolenic acid, cis-11-eicosaenoic acid, arachidic acid, 
cis-11,14-eicosadienoic acid, cis-11,14,17-eicosatrienoic acid + heneicosanoic acid, 
arachidonic acid, cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid, heneicosanoic acid, behenic acid, 
tricosanoic acid, lignoceric acid and nervonic acid  have been reported in L. nuda (Pinto et al., 
2013; Toledo et al., 2016).  

The effects of these bioactive compounds were reported to be antimicrobial, antioxidant, 
antihyperlipidemic, antihyperglycemic, cytotoxicity, enzymatic activity, HIV-1 reverse 
transcriptase inhibitor, antimutagenic, protease and antiproliferative activities (Table 1). 

Table 1. Biological Activities of L. nuda 

Biological Activities References 

Antimicrobial activity 
Dülger et al., 2002; Mercan et al., 2006; Yamaç and 
Bilgili, 2006; Keleş et al., 2011; Alves et al., 2012; Bo, 
2012; Chen et al., 2012; Alves et al., 2014; Siu, 2015   

Antioxidant activity 
Murcia et al., 2002; Mercan et al., 2006; Elmastas et al., 
2007; Egwin et al., 2011; Pinto et al., 2013; Toleda et al., 
2016; Özdal, 2018; Bal et al., 2019 

Antihyperlipidemic and Antihyperglycemic Chen et al., 2014 

Cytotoxicity Beattie et al., 2011; Alves et al., 2014; Değirmenci, 2016 

Enzymatic activity Colpaert and Laere, 1996; Soponsathien, 1998; Erden et 
al., 2009 

HIV-1 
Reverse Transcriptase Inhibitory activity Wu et al., 2011; Zhu et al., 2016 

Antimutagenic activity Hsu et al., 2015 
Protease activity Wu et al., 2011 
Antiproliferative activity Wu et al., 2011 
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CONCLUSION 

In this study, the medicinal properties of edible L. nuda mushrooms, which are collected 
intensively by humans from their natural environment, were investigated. As a result of the 
studies, it was reported that L. nuda mushroom has very high biological activities in addition to 
its nutritional properties. As a result, it was determined that L. nuda mushroom may be a natural 
source in pharmacological studies. 
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ÖZET 
Mantarlar, dünya mutfağının önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Özellikle eşsiz 
lezzetleri için insanlar tarafından bir mutfak harikası olarak değerlendirilmiştir. Yenilebilir 
özelliklerine ek olarak birçok mantar türünün biyolojik aktivitelere sahip oldukları 
bildirilmiştir. Bu çalışmada geniş yapraklı ağaçlar içeren ormanlık alanlarda oldukça yaygın 
olan yenilebilir mantarlardan Russula delica Fr. mantarının toplam antioksidan seviyesi (TAS), 
toplam oksidan seviyesi (TOS) ve oksidatif stres indeksinin (OSI) belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Arazi çalışmaları sırasında toplanan mantar örnekleri kurutularak toz haline getirilmiştir. Daha 
sonra etanol kullanılarak soxhlet cihazında özütleme işlemi yapılmıştır. TAS, TOS ve OSI 
değerleri Rel Assay Kitleri kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda R. delica 
özütünün TAS değeri 1.143±0.085 mmol/L, TOS değeri 7.638±0.142 μmol/L ve OSI değeri ise 
0.674±0.040 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak R. delica mantarının antioksidan 
potansiyelinin olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, R. delica’nın antioksidan kaynak 
açısından doğal bir kaynak olabileceği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Russula Delica, Tıbbi Mantarlar, Yenilebilir Mantarlar 

ABSTRACT 
Mushrooms are considered to be an important component of world cuisine. It has been regarded 
as a culinary wonder by people for its unique flavours. In addition to edible properties, many 
mushroom species have been reported to have biological activities. Russula delica Fr. is an 
edible fungus that is very common in forested areas with broad-leaved trees. The aim of this 
study was to determine the total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and 
oxidative stress index (OSI) of R. delica mushroom. The mushroom samples collected during 
field studies were dried and pulverized. Subsequently, extraction was carried out in the Soxhlet 
apparatus using ethanol. TAS, TOS and OSI values were determined using Rel Assay Kits. As 
a result of the studies, TAS value of R. delica extract was determined as 1.143±0.085 mmol/L, 
TOS value was 7.638±0.142 μmol/L and OSI value was 0.674±0.040. As a result, R. delica 
mushroom has been found to have antioxidant potential. In this context, it was determined that 
R. delica could be a natural source in terms of antioxidant sources.  
Keywords: Antioxidant, Edible Mushroom, Medicinal Mushroom, Russula Delica 
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INTRODUCTION 

With the increasing world population, people continued their search for different nutrients. 
Interest in mushrooms is increasing day by day in populated countries such as the Far East. 
Therefore, it is known as the elixir of life in Chinese culture. On the other hand, fungi have 
become prominent in the medical field with their antioxidants and other important compounds. 
Mushrooms are rich in vitamin B are rich in protein. They are also rich in antioxidants (Baba 
et al., 2012; Altuntaş et al., 2016; Bozok et al., 2016; Yılmaz et al., 2016; Taşkın et al., 2018). 
In this study, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS), oxidative stress index 
(OSI) of Russula delica Fr. were determined. 

MATERIAL AND METHOD 

R. delica mushroom samples used in the study were collected from Antalya in 2018. After the 
collected mushroom samples were dried in the incubator at 40 °C. Dried mushrooms were 
pulverized with a grinder. 30 g pulverized material was weighed and placed into cartridges and 
the extraction was conducted with ethanol (EtoH) in a Soxhlet apparatus (Gerhardt EV 14). The 
extracts were condensed under pressure with a rotary evaporator (Heidolph Laborota 4000 
Rotary Evaporator) and stored at 4 °C until they were tested.  

Mushroom samples TAS and TOS values were determined using Rel Assay kits (Rel Assay Kit 
Diagnostics, Turkey). Trolox was used as the calibration standard for TAS, and the results are 
shown as mmol Trolox equiv./L. Hydrogen peroxide was used as the calibration standard for 
TOS, and the results are shown as μmol H2O2 equiv./L (Erel, 2004; 2005). The TOS/(TASx10) 
formula was used to calculate OSI (arbitrary unit: AU), which indicates the percentage of 
oxidant compounds that are tolerated by antioxidant compounds (Erel, 2005). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Oxidative stress occurs as a result of the imbalance between endogenous antioxidants and free 
radicals. Antioxidant supplements may be taken to reduce the effects of oxidative stress as a 
result of incomplete endogenous antioxidants (Selamoglu et al., 2017). In this context, 
determination of natural antioxidant sources is very important. In this study, TAS (mmol/L), 
TOS (μmol/L) and OSI values of the mushroom R. delica was determined using Rel Assay kits 
and the result is shown in Table 1. 
 

Table 1. TAS, TOS and OSI Values 

 

 
Values are presented as mean±S.D.; n=5 (Experiments were made as 5 parallel). 

 
No studies have been conducted to determine the TAS, TOS and OSI values of R. delica in 
literature. When TAS, TOS and OSI studies on edible mushrooms are examined, TAS values 
of Macrolepiota procera, Leucoagaricus leucothites, Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, 
Terfezia boudieri and Lepista nuda mushrooms were reported as 2.823, 8.291, 2.023, 1.256, 
2.332 and 3.102 mmol/L respectively. Also, TOS values were reported as 10.349, 10.797, 
7.048, 11.473, 26.945 and 36.920 μmol/L respectively. OSI values were reported as 0.367, 
0.130, 0.351, 0.915, 1.156 and 1.190 respectively (Akgül et al., 2016; Sevindik et al., 2018a; 

 TAS (mmol/L) TOS (μmol/L) OSI 
R. delica 1.143±0.085  7.638±0.142  0.674±0.040 
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Sevindik et al., 2018b; Sevindik et al., 2018c; Bal et al., 2019). In other studies, TAS value of 
Auricularia polytricha was reported 0.93 (Avcı et al., 2016). Compared to these studies, the 
TAS value of R. delica used in our study was lower than that of M. procera, L. leucothites, P. 
ostreatus, A. bisporus, T. boudieri and L. nuda mushrooms and higher than A. polytricha. In 
addition, TOS value of R. delica was higher than P. ostreatus mushroom and lower than M. 
procera, L. leucothites, A. bisporus, T. boudieri and L. nuda mushrooms. OSI value shows how 
much endogenous oxidant compounds are suppressed by the endogenous antioxidant 
compounds produced by the mushroom. When OSI values of R. delica are examined, it is seen 
that oxidative stress is less suppressed compared to M. procera, L. leucothites and P. ostreatus 
mushrooms. On the other hand, A. bisporus, T. boudieri and L. nuda appear to be better 
suppressed than mushrooms. These differences between fungi are thought to be due to fungus 
species, habitat, substrate and environmental factors. In conclusion, it was determined that 
edible fungus R. delica collected from Antalya province has antioxidant potential.  

CONCLUSION 

In this study, antioxidant potential, oxidant potential and oxidative stress index of edible 
mushroom R. delica were determined. As a result of the studies, it was determined that the 
mushroom has antioxidant potential. As a result, these mushroom is thought to be a natural 
source of antioxidants. 
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ÖZET 

Anadolu coğrafyasında doğan zeytin, geçmişten günümüze barışın simgesi olmuştur. Gıda 
maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra öz kaynakların etkin kullanımı, istihdam yaratılması 
ayrıca çeşitli sanayi kollarına hammadde temin edebilme özelliğinden ötürü de zeytin ve 
zeytinyağı üretimi tarım sektöründe önemli bir konumda bulunmaktadır. Dünyada zeytin 
yetiştiriciliği alanlarının yaklaşık olarak %98’i Akdeniz havzasındaki ülkelerdedir. Türkiye ise 
Dünya sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe önemli ihracatçı ülkelerden biridir. Türkiye’nin 
ihracatının, zeytin ve zeytinyağı üretimlerindeki artış ve azalışlarla pazarlama politikalarından 
etkilendiği görülmekte, bu noktada ülkenin ihracatçı konumunu koruması adına söz konusu 
sektöre yönelik destekler ve politika önerileri önem arz etmektedir. Çalışmada ARMA yöntemi 
kullanılarak 1990-2018 yılları arasında Türkiye’de üretilen toplam sofralık zeytin miktarı 
ekonometrik tahmin yöntemleri ile tahmin edilmiş ve bu tahminlere dayanarak 2019-2023 
yılları arasında öngörüde bulunulmuştur. Buna göre 2019 yılında sofralık zeytin üretiminin 
2018 yılına kıyasla yaklaşık olarak 30 bin ton azalarak 428 bin tona, 2023 yılında ise zeytin 
üretiminin 470 bin tona eşit olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin Ekonomisi, Sofralık Zeytin, Arma Modeli 

Jel Kodları: Q1, C10. 

ABSTRACT 

Olives, born in the geography of Anatolia, have been a symbol of peace from past to present. 
In addition to being used as a foodstuff, olive and olive oil production has an important position 
in the agricultural sector due to the efficient use of domestic resources, creation of employment 
and the ability to supply as raw materials to various industries. Around 98% of the olive 
cultivation areas in the world are in the Mediterranean basin. Turkey is one of the major 
exporting countries in the world olive and olive oil sector. It seems that exportation of Turkey 
is affected by the increases and decreases in olive production and oil production from the olives 
and marketing policies, at this point, supports to the sector and policy recommendations are 
important for the sector to maintain its position of the country as exporter. The total amount of 
table olives produced in Turkey in the years 1990-2018 was estimated with econometric 
estimation methods by using the ARMA model and based on these estimates, predictions were 
made for the years between 2019-2023. According to this, in 2019, table olive production is 
expected to decrease by 30 thousand tons to 428 thousand tons compared to 2018, while olive 
production in 2023 is expected to be 470 thousand tons. 
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Keywords: Olive Economy, Table Olive, ARMA Model 
Jel Codes: Q1, C10. 

1. GİRİŞ 

Anadolu coğrafyasında doğan ve tarımı binlerce yıldır yapılan; gıda maddesi olarak 
tüketilmesinin yanı sıra, ilaç sanayi ve kozmetik gibi sektörler için de önemli bir ürün olan 
zeytine talep sağlıklı beslenmeye olan ilgiyle birlikte artmıştır. Sağlıklı beslenme dışında öz 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, istidam yaratılması ayrıca çeşitli sanayi kollarına 
hammadde temin edebilme özelliğinden ötürü de zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarım 
sektöründeki konumu önem arz etmektedir. 
 
Dünyada zeytin yetiştiriciliği alanlarının yaklaşık olarak %98’i Akdeniz havzasındaki 
ülkelerdedir.  Zeytin üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye ve Suriye; 
zeytinyağı sektöründe ise; İspanya, İtalya, Tunus, Türkiye’nin ön plana çıktığı görülmektedir. 
Bu noktada üretilen zeytinyağının bir kısmını iç pazarda tüketirken bir kısmını ihraç eden 
ülkemiz dünya sofralık zeytin ihracatında önemli bir konumdadır. Türkiye zeytinyağı 
üretiminde en büyük rekabeti Avrupa Birliği’nin önemli zeytinci ülkeleri ile yaşamaktadır. Söz 
konusu ülke grubunda zeytinciliğe verilen destekler oldukça yüksek ve sürdürülebilir 
niteliktedir. Bu yüzden ilgili sektöre yapılacak olan desteklerin arttırılması, tarımsal aktivitenin 
özendirilerek ürün artışının sağlanması, ayrıca çiftçilerin eğitimi önemlidir. 
 
Bu çalışmada giriş bölümünden sonraki ikinci bölümde anlatılacak kavramsal çerçevede 
Dünya’da zeytin ve zeytinyağının üretim ve tüketimi anlatılacak; Türkiye’de zeytin ve 
zeytinyağı üretimi, tüketimi, iç ve dış ticareti, sektörde fiyat oluşumu değerlendirilecek, sektöre 
yönelik destekler ve politika önerilerine değinilecektir.  Üçüncü bölümdeki literatürü takiben, 
dördüncü bölümde çalışmanın veri ve metodolojisi hakkında bilgi verilecek oluşturulan veri 
seti neticesinde ARMA modeli kullanılarak elde edilen ampirik bulgular açıklanacaktır. Elde 
edilen bulgularla birlikte üretilecek toplam sofralık zeytin miktarı ekonometrik yöntemler ile 
tahmin edilip, Türkiye için 2018-2023 dönemine yönelik öngörü yapılarak literatüre katkı 
sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma genel bir değerlendirme ve sonuç bölümü ile 
tamamlanacaktır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan sağlığı ve beslenmesindeki önemi geçmiş zamanlardan beri bilinen zeytin, tarih boyunca 
Akdeniz çevresindeki ülkelerde barış ve dostluğun simgesi, refahın kaynağının insanlık için bir 
temsilcisi konumunda yer almıştır. Kültüre alınmış zeytinin tarihi 6000 yıl öncesine 
dayanmaktadır ve zeytin kültüre alınan ilk ağaç türlerinden biridir (Gündoğdu ve diğerleri, 
2016: 62). 
 
Zeytin, Anadolu coğrafyasında doğmuştur. Akdeniz havzasında binlerce yıldır tarımı geleneğe 
dönüşmüştür.  Dünyada sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenmenin popülerlik kazanması 
neticesinde son zamanlarda sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim ve tüketiminin öneminin de 
arttığı görülmektedir (TAGEM, 2017:1). Boyu 2- 10 metre arasında değişen (15-20 metre de 
olabilmektedir) bir bitki olan zeytin Oleaceae familyasından gelmektedir. Zeytinin yeşil olan 
meyveleri ekim-kasım aylarında morararak olgunlaşmaktadır. Ayrıca zeytin ortalama 300-400 
yıl yaşayabildiğinden uzun ömürlü bir ağaçtır (Çelik ve diğerleri, 2016: 70). 
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Zeytin; belirli süreçler neticesinde gıda maddesi olarak sofralık zeytin veya zeytinyağı 
biçiminde tüketilebildiği gibi ilaç sanayi ve kozmetik sektöründe kullanılmakta ayrıca 
hayvanlar için besin maddesi olma niteliği de taşımaktadır (Ünlüel ve Aydın, 2016:77-78). 
Anavatanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön 
Asya olan zeytinin dünyaya yayılışı üç yoldan gerçekleşmiştir (Şekil 1). Bunlar;  
 

1. Mısır üzerinden Tunus ve Fas,  
2. Anadolu boyunca Ege adaları, Yunanistan, İtalya ve İspanya, 
3. İran üzerinden Pakistan ve Çin. 

Zeytin yetiştiriciliğinin yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde M.Ö 4.000’li yıllara kadar 
dayandığı tespit edilmiştir (Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2007-2010: 280). 

 

Şekil 1. Zeytin Üretiminin Yayılışı 
 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Koperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2017 Zeytin ve 
Zeytinyağı Raporu, 2018:4. 
 
Zeytin ve zeytinyağı üretimi, sağlıklı beslenmedeki etkilerinin yanı sıra; öz kaynakların 
değerlendirilmesinde, istihdam yaratılmasında, diğer sanayi kollarına ve kendi alt gruplarına 
hammadde temin etmede ve yüksek katma değer yarattığından dolayı tarım sektöründe önemli 
bir noktada yer almaktadır (Ergün ve Tunalıoğlu, 2016:84). 

2.1. DÜNYA’DA ZEYTİNCİLİK 

2.1.1. Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi 

Dünya’daki zeytin yetiştiriciliği alanlarının yaklaşık olarak %98’i Akdeniz havzasındaki 
ülkelerdedir. 7 kıtanın 6’sında ve yaklaşık 25 ülkede zeytin üretimi yapılmaktadır. Zeytin 
üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye ve Suriye öne çıkmaktadır (Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği, 2007-2010:280, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2015). 
 
Dünya’da yaklaşık olarak on milyon hektar zeytin üretim alanı bulunmaktadır. Avrupa Birliği 
ülkelerinin zeytinyağı üretimindeki payı yaklaşık olarak %70 civarındadır. Avustralya, Arjantin 
ve Japonya gibi ülkelerin de son yıllarda zeytin üretimine başladığı görülmektedir.  Zeytinyağı 
sektöründe İspanya, İtalya, Tunus, Türkiye başlıca ihracatçı ülkeleridir. Artan talep Dünya 
zeytinyağı ihracatını da yıllara göre artırmaktadır. Zeytinyağı ithalatında sırası ile ABD, AB 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        323 

ülkeleri, Brezilya ve Japonya yer almaktadır.  Zeytinyağı fiyat oluşumuna bakıldığında 
zeytinyağı üretiminde öncü olan İspanya ve İtalya borsalarının etkili olduğu görülmektedir. 
Ayrıca bu iki ülke Dünya zeytinyağı üretiminin de ihracatının da yarısından fazlasına sahiptir 
(Grafik 1-2). Zeytinyağı arzı; doğa koşullarındaki olumsuzluklar, ürünün periyodisite özelliği 
ve hastalıklara bağlı olarak dalgalanmaktadır. Zeytinyağı fiyatları ise zeytinyağı üretiminin 
çoğunun Akdeniz ülkeleri tarafından gerçekleştirilmesi ve diğer yandan dünya genelinde 
zeytinyağına olan talebin artmasından etkilenmektedir (TAGEM, 2018:1). 
 

Grafik 1. Zeytin Üretim Alanında Önemli Ülkeler (%) 

Kaynak: TAGEM,2018 
 
 

Grafik 2. Zeytinyağı Üretiminde Önemli Ülkeler (%) 
 

Kaynak: TAGEM,2018 

2.1.2. Zeytin ve Zeytinyağı Tüketimi 

Sofralık zeytin üreticisi ülkelerin sofralık zeytin tüketimleri ham dane üretim ve işlemelerine 
paralel olarak değişmektedir. Siyah sofralık zeytin üretip işleyen ülkelerde, siyah sofralık zeytin 
tüketimi ağırlıktadır. Sofralık zeytin ağırlıklı olarak üretici ülkeler tarafından tüketilmektedir. 
Sofralık zeytin İspanya, İtalya ve ABD’de daha çok ara öğünlerde tüketilmekle birlikte, hamur 
işlerinde (özellikle pizza) de kullanılmaktadır. Türkiye, Yunanistan ve Fas’ta ise çoğunlukla 
kahvaltıda ya da yemek öncesi/sonrasında tüketilmektedir. Zeytinyağı ise Dünyada genel olarak 
üretildiği bölgelerde tüketilmektedir. Avrupa Birliği Ülkelerinin yanı sıra Dünya genelinde de 
zeytinyağı tüketimi artmaktadır. Neticede zeytinyağı tüketiminde Dünya tüketim istatistikleri 
veri iken bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışta; kişi başına geliri yüksek Kanada, Japonya, 
Avustralya, İsviçre gibi üretim yapmayan yeni tüketici ülkeler ile zeytinyağı üretimine yeni 
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başlayan ABD, Arjantin, Brezilya, Meksika ve İran gibi üretici/ tüketici ülkelerin etkisi 
bulunmaktadır (TBMM, 2008:98-125). 
 
Kişi başına zeytinyağı tüketimi, Tunus’ta 8 kg, İspanya’da 13 kg, İtalya’da 11,5 kg, 
Yunanistan’da 21kg’dır. Tüketim alışkanlığı yeni olan ABD ve Avusturalya’da kişi başına 
yıllık zeytinyağı tüketimi son zamanlarda 1 kg’a ulaşmıştır (Tunalıoğlu ve diğerleri, 2003:52). 
 

2.2.TÜRKİYE’DE ZEYTİNCİLİK 

2.2.1. Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi 

Ege Bölgesi Türkiye’de üretimin önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Ege Bölgesi dışında; 
Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde zeytin ağacı yetiştirilmektedir. 
Üretimin il bazında dağılımı incelendiğinde Aydın, Muğla, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
Manisa, Gaziantep, Hatay ve İçel’in ön planda olduğu görülmektedir.  Manisa ve İçel’de 
sofralık zeytin üretimi ağırlıktadır. Bursa’da ise üretilen zeytinin tamamı sofralıktır. Aydın, 
İzmir, Balıkesir ve Muğla’daki üretimin % 75’inden fazlası ise yağlık zeytindir (Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği, 2007-2010:281). 

2.2.2. Zeytin ve Zeytinyağı Tüketimi 

Türkiye’de zeytinyağı tüketimi genel olarak üretim bölgeleriyle sınırlıdır.  Tüketim fiyat ve 
alışkanlıklar dolayısıyla da istenilen düzeyde değildir. Türkiye’de kişi başına zeytinyağı 
tüketimi, toplam zeytinyağı tüketiminin genel nüfusa oranı olarak hesaplandığından, değerler 
gerçekleri yansıtmamaktadır. Ayrıca Türkiye’de mevcut tüketim istatistikleri yeterli değildir 
(TBMM, 2008:106). 
 
Zeytinyağı tüketimi Türkiye’de kişi başına 1 kg’dır. Türk halkının yağ tüketimi 14-17 kg’dır. 
Bu tutarın 8 kg’nı (diğer) bitkisel sıvı yağlar, 6 kg’nı margarin, 1 kg’nı zeytinyağı, 1 kg’nı 
tereyağı oluşturmaktadır (Tunalıoğlu ve diğerleri, 2003:52). 

2.2.3. Zeytin ve Zeytinyağında Fiyat Oluşumu 

Piyasa fiyatlarının oluşumunda sofralık zeytin üretiminin yoğun olduğu, Marmara bölgesinde 
Marmarabirlik, Ege bölgesinde Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin ülke genelinde etkisi 
vardır. Piyasa, sofralık zeytinde Marmarabirlik ve TARİŞ’in üreticiye verdiği fiyatların esas 
alınmasına göre belirlenmektedir. Özellikle de Marmarabirlik’in sofralık zeytin fiyatlarının 
belirlenmesinde etkin olduğu görülmektedir (TBMM, 2008: 138). 
 
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri altında zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin büyük bölümü 
örgütlenmişlerdir. Söz konusu kooperatif birlikleri kendi nam ve hesaplarına üreticilerden 
sofralık zeytin ve zeytinyağı alımı yapmaktadır neticede güçlü birer alıcı olduklarından ötürü, 
bölgelerindeki ticaretin canlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Sofralık zeytin ve zeytinyağı 
konusunda Marmarabirlik, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ve Güneydoğubirlik tarım satış 
kooperatif ve birlikleri olarak faaliyet göstermektedir (Ligvani ve Artukoğlu, 2015:137). 
 
Söz konusu ürün grubu için yapılan promosyon çalışmaları ve televizyon ile sosyal medyada 
yer alan zeytinyağının sağlıklı yaşam için faydalarına yönelik çalışmaların etkisi neticesinde 
ürüne olan talep artmıştır. Bu durumun etkisiyle birlikte Dünya genelinde talepteki baskı, 
fiyatları artırmıştır (TAGEM ,2017:3). 
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2.2.4. Zeytin ve Zeytinyağında İç ve Dış Ticaret 

Türkiye Dünya sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe önemli ihracatçı ülkelerden biridir. 
Ancak markalaşma ve ambalajlı ürün ihracatında tam olarak söz sahibi olamamıştır. Türkiye’de 
üretilerek dış pazara sunulan zeytinyağlarının büyük bölümünün ihracatı dökme olarak 
yapılmaktadır. Bu durum zeytinyağı ticaretinden Türkiye’nin istediği katma değeri elde 
etmesinin önünde engel teşkil etmektedir (Savran ve Demirbaş, 2009:7).  
 
Periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre artıp azalmaktadır. Bu durum bir yıl düşük 
bir yıl yüksek ürün alınmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda iklim koşullarındaki iyileşme, 
zeytin üretimini teşvik çalışmaları ve yeni fidan dikimlerinin özendirilmesi sayesinde belirli 
dönemlerde zeytin üretiminde artış sağlanmıştır (Ekonomi Bakanlığı, 2017:3). 
 
Türkiye’deki zeytinyağı ihracatının da yıllara göre gerçekleşen zeytin ve zeytinyağı 
üretimindeki dalgalanmalar neticesinde keskin bir şekilde artıp azaldığı görülmektedir. Ayrıca 
işleme teknolojisi, rakiplerin zeytin ve zeytinyağı üretimlerindeki artış azalışlar, pazarlama 
politikaları ihracatı etkileyen diğer unsurlardır. Zeytinyağına yönelik talebin Dünya genelinde 
artması ile birlikte Türkiye’nin ihracat yaptığı ülke sayısı da buna bağlı olarak artmış, 
zeytinyağı ihracatı için yeni pazarlar oluşmuştur. Zeytin ve Zeytinyağı ihracatı 2017 yılında 
323 milyon dolar iken % 23,7’lik bir artışla 2018 yılında 400 milyon dolar seviyesine çıkarak 
2018 yılında ihracatını en çok artıran ilk 3 sektör arasına girmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de 
üretim artışlarının gereği gibi değerlendirilmesi, pazar araştırmalarının ihracatı arttırma 
perspektifinden yapılması, mevcut pazarlardaki statükonun korunması önem arz etmektedir. 
Türkiye’de zeytin üretimi ülkenin kendisi için yeterli olmakla birlikte, üretimin yetersiz olduğu 
dönemlerde düzenli olmayan zeytinyağı ithalatı yapılmaktadır (Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
2007-2010; Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2019:10; Ekonomi Bakanlığı, 2017:4). 
 
Sofralık zeytin Türkiye’de daha çok siyah sofralık olarak işlenmektedir. Damak tatları buna 
uygun ve bu tür zeytin tüketen ülkeler; Bulgaristan, Rusya, Romanya, AB ülkeleridir ayrıca 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler oldukları için Almanya, Hollanda ve son dönemlerde 
Danimarka, ABD, K.K.T.C ve Avustralya sayılabilir. Sofralık zeytin ihracatı yaklaşık olarak 
55 ülkeye yapılmaktadır. Almanya’ya yapılan sofralık zeytin ihracatı hem miktar hem de tutar 
olarak artmıştır. Irak’a yönelik siyah zeytin ihracatı ve A.B.D., Bulgaristan, Rusya gibi ülkelere 
sofralık zeytin ihracatı artış göstermiştir. Türkiye, zeytinyağı ise İspanya, ABD, İtalya, Kanada 
ve Suudi Arabistan’a ihraç etmektedir. Ambalajlı zeytinyağlarına Avrupa Birliği’nde gümrük 
vergisi uygulandığı için AB’ye yapılan ihracatlar genellikle dökme olarak yapılmaktadır 
(TBMM, 2008:108-131). 
 
Türkiye’nin dünya sofralık zeytin ihracatında önemli bir konumu bulunmaktadır. Türkiye’de 
üretilen zeytinyağınınsa bir kısmı iç pazarda tüketilirken bir kısmı ihraç edilmektedir. Kasım 
1994’e kadar zeytinyağı ihracatı sadece ambalajlı olarak yapılmıştır.  Söz konusu tarihten sonra 
rafine zeytinyağı ve Ocak 1995’ ten itibaren de natürel zeytinyağının dökme ihracatı 
serbestleşmiştir. Neticede rafine zeytinyağı ihracatında rahatlama meydana gelmiştir. Ancak 
Türkiye zeytinyağı ihracatının büyük kısmı AB üyesi ülkelere yapılmaktadır. AB ve Türkiye 
Gümrük Birliği çerçevesinde Ankara Anlaşmasına istinaden  05.11.1984 tarih ve 18566 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Tarımsal Ürünlerin İhracatının Geliştirilmesi ve Tarımsal 
Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonu Yönetmeliği” uyarınca AB’ne yapılacak dökme 
lampant ve dökme natürel zeytinyağı ihracatlarından, ihracatçı sorumlu tutulmak kaydı ile ihraç 
bedelinin yaklaşık %10’u kadar prelevman (AB’de birlik dışındaki ülkelerden yapılan tarımsal 
ürün ithalatından alınan vergi) tahsilatı zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple söz konusu tutar 
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ürünün satış bedeline yansıdığından, natürel zeytinyağı ihracatında bir gelişme 
sağlanamamıştır.  Dış Ticaret Müsteşarlığının 19.03.1997 tarih ve 1484 sayılı yazısı uyarınca, 
AB dışındaki ülkelere yapılacak dökme zeytinyağı ihracatlarından ise prelevman alınmaması 
kararlaştırılmıştır.  Ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığının 18.12.1997 tarih ve 6736 sayılı yazısı ile 
dökme lampant zeytinyağı ihracatı önce belirli koşullarla serbest bırakılmış, 02.03.1998 tarih 
ve 1023 sayılı yazı ile lampant zeytinyağı ihracatının 1 Kasım 1998 tarihine kadar herhangi bir 
ön koşul aranmaksızın serbest bırakıldığı bildirilmiştir. Neticede 138.6 ECU/ton tutarındaki 
prelevman benzeri vergi kaldırılmadığı için dökme lampant zeytinyağı ihracatı istenilen 
düzeyde olmamıştır. Akabinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın girişimiyle söz konusu vergi 2 
Eylül 1998 tarih ve 23451 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tamamen yürürlükten 
kaldırılmıştır (Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu, 2016:82 85). 

2.2.5. Zeytincilik Sektörü Destekleme Politikaları 

Tarım destekleme politikalarının farklı amaçları olsa bile ana hedef işletme sahiplerinin gelirini 
arttırmaktır. Devlet bu sebeple doğru ya da dolaylı olarak tarıma; fiyat istikrarını sağlamak, 
düşük faizle uzun vadeli kredi vermek, üreticilerin gelir seviyesini arttırmak ve vergi 
muafiyetleriyle müdahale etmektedir (Erden ve diğerleri, 2016:34). 
 
Türkiye zeytinyağı üretiminde dünyanın önemli ülkeleri arasındadır ve en büyük rekabeti 
Avrupa Birliği’nin önemli zeytinci ülkeleri ile yaşamaktadır. Söz konusu ülke grubunda 
zeytinciliğe verilen destekler oldukça yüksek ve sürdürülebilir niteliktedir. Bu durum Türkiye 
için dezavantaj yaratmaktadır. Türkiye tarım politikalarında zeytincilik her zaman yer almakla 
beraber mevcut desteklemeler yıllara göre farklılık gösterebilmektedir (Özkaya ve diğerleri, 
2010:12). 
 
Zeytinyağı 1966 yılında ilk kez destekleme alım kapsamına alınan 24 tarımsal üründen biridir 
ve bu çerçevede aralıksız olarak 1986 yılına kadar desteklenmiştir. 1987-1990 yılları arasında 
ise destekleme kapsamından çıkartılmıştır. Akabinde tekrar destekleme kapsamına alınması 
1991 yılında olmuş, 5 Nisan 1994 kararlarıyla yeniden destekleme kapsamından çıkartılmıştır. 
1998 yılından itibarense destekleme ödemeleri prim ödemelerine dönüştürülmüştür. Prim 
ödemeleri kapsamında Dünya Ticaret Örgütü ve AB Ortak Tarım Politikalarına uyum 
sağlanması, ekonomiyi kayıt altına alarak vergi gelirlerinin arttırılması, tarımsal kayıt ve 
envanter tutulmasının sağlanması, üretici ve sanayiciyi koruyarak üretimin teşvik edilmesi ve 
sanayiye dünya fiyatlarından hammadde sağlanması hedeflenmiştir. Zeytinyağı üreticilerine 
verilen destekleme primi, doğrudan kg başına yapılan desteklerdir. Bu primlerin tutarı 
belirlenirken, iç ve dış piyasa fiyatları, üretim maliyetleri, bütçe imkanları dikkate alınmaktadır.  
Prim desteğiyle birlikte 2003 yılından itibaren zeytin üreticilerine mazot ve gübre desteği 
(mazot desteği ve kimyevi gübre desteği ödemeleri 3 ayda bir yapılmaktadır) de 
sağlanmaktadır. Ayrıca Destekleme ödemesinin uygulama esaslarının belirlendiği 2017 yılında 
yayımlanan "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi 
Uygulama Tebliği" çerçevesinde Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi olarak zeytine 30 
TL destekleme ödemesi yapılmaktadır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2018:19-21). 
 
Yıllara göre farklılık gösteren üreticiye yönelik prim destekleri çiftçilerin gereksinimlerinin 
karşılanmasında yardımcı olmuştur. Ancak Avrupa’daki rakip ülkelerdeki benzer 
desteklemelerle kıyaslandığında geride kalmıştır (Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu, 2016: 82 
85). 
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“Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği” adı altında 2016 yılından beri 
uygulanan destekle verim ve kaliteden düşen zeytinlik alanlarının rehabilite edilerek ülke 
ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Gençleştirme Budaması yapılacak alanlarını 
tespit ettirerek, budamayı gerçekleştiren çiftçilere ilgili kontroller yapıldıktan sonra dekara 100 
TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. 2017 yılı uygulamaları için müracaatlar alınmış olup 
ödemelerin, 2018’de yine dekara 100 TL olarak yapılması planlanmıştır (Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, 2017:66). 
 
Ayrıca 2007 yılından itibaren tarım sigortası desteği sağlanmaktadır.2008’den bu yana 
Türkiye’de üreticilere organik tarım uygulamaları, iyi tarım uygulamaları ve toprak analizleri 
desteği sağlanmaktadır. 2008 yılından itibaren faiz indirimli tarımsal kredi destekleri 
verilmektedir. 2009 yılından itibaren kırsal kalkınma desteği kapsamında makine ekipman 
desteği yapılmaktadır.  İhracatı geliştirmek amacıyla uygulanan teşvik araçlarından biri de 
tarımsal ihracat iadesidir. İhracat iadesi, ihraç edilen ürünlerin ihracatına kadar alınmış olan 
vergi, resim, harçlar ve bunun gibi etki yapan eklerin hesaplanması neticesinde tespit edilen 
oranda ihracattan sonra ihracatçıya mahsup sistem çerçevesinde iadesinin yapılmasıdır. 
Türkiye’deki ihracat iadesi uygulamasıyla sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatının teşvik 
edilmesi amacıyla ihracatçı sübvanse edilmektedir (Bayramer, 2015:29- 30). 

2.2.6. Zeytincilik Sektörü Politika Önerileri 

Türkiye zeytinciliğinin kısa ve uzun dönemli çözüm yollarıyla istenilen düzeye ulaşması 
mümkündür.  Bu kapsamda destekler arttırılarak, tarımsal aktivite özendirilerek ürün artışı 
sağlanmalıdır.  Desteklemenin yanı sıra çiftçiler, budama, yerinde hastalık ve zararlılarla 
mücadele konularında eğitilmelidir.  Erken uyarı sistemi ile çiftçilerin aktive edilmesine 
yönelik çalışmalar arttırılmalıdır (TAGEM, 2017:5). 
 
Sofralık zeytini üretimi yapan üreticiler ürünlerini hasat sonrası ham olarak satışa sunmakta ya 
da kendi aile işletmelerinde (merdiven altı) ürünleri işlemekte ve uygunsuz koşullarda 
saklamaktadırlar. Hasat sonrasında ürünün satışı arz fazlası olan dönemlerde ürün fiyatlarında 
düşüşe yol açmaktadır. Kendi aile işletmelerinde (merdiven altı) gerçekleştirilen uygulamalar, 
ürünün kalitesinin bozulmasına neden olmakla birlikte bu ürünlerin satışı da genellikle kayıt 
dışı yapılmaktadır. Ayrıca ihracata yönlendirme de söz konusu olamamaktadır. Türkiye iklim 
koşulları ve uygun toprak yapısı sayesinde kalite standartları yüksek zeytinyağları üretebilecek 
potansiyeldedir ancak üretilen zeytinyağlarının uygun olmayan kaplarda (saç, galvaniz tank 
veya plastik) saklanması kalite kayıplarına sebebiyet vermektedir. Bu yüzden kalite ve kapasite 
bakımından lisanslı ya da özel depoculuğun teşvik edilerek zeytinyağının paslanmaz çelikten 
hijyenik kaplarda muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Sonuç olarak bu durum Türkiye de 
Sofralık Zeytin Ürün İhtisas Borsaları ve Lisanslı Depoculuğa ihtiyaç duyulduğunun bir 
göstergesidir (Ligvani ve Artukoğlu, 2015:137; Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal 
Resmi Tespit Heyeti, 2017:5). 

3. LİTERATÜR 

Uruç (2010) ARIMA modelleri yardımıyla zeytin ve zeytinyağı üretimi ve zeytinyağı 
ihracatının 2008-2020 yılları arasındaki sürecini tahmin ettiği çalışmasında, Türkiye’nin zeytin 
üretiminin 2020 yılında 1 milyon 875 bin tona ulaşacağı, zeytinyağı üretiminin ise 165 bin ton 
civarında olacağı öngörülmüştür. Ayrıca zeytinyağı ihracatının da zeytinyağı üretimine paralel 
olarak artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çobanoğlu ve Tunalıoğlu (2013) Avrupa Birliğinde zeytinyağı üretiminde uzmanlaşmış 
çiftlikler ile Türkiye’de sofralık ve yağlık zeytin üreten çiftlikleri seçili ekonomik göstergeler 
çerçevesinde karşılaştırdıkları çalışmalarında işçilik maliyetlerinin, toplam üretim maliyetleri 
içerisinde en önemli bölümü oluşturduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca analize konu olan 
dönem için en başarılı zeytinyağı üreticisinin İtalya olduğu tespit edilmiştir. Bunun arkasında 
yatan en önemli neden ise ton başına düşen yüksek fiyat artışları ve toplam maliyetlerdeki sınırlı 
artışlardır. Çiftlik başına elde edilen düşük gelirin; küçük işletme büyüklüğü, daha düşük 
doğrudan ödemeler ve düşük işgücü verimliliği ile bağlantısı tespit edilirken; yüksek gelir, 
yüksek miktarlı zeytin üretimi, toplam işgücünde, aile işgücünün düşük payı, daha yüksek 
doğrudan ödemeler ve yüksek işgücü verimliliği ile ilişkilendirilmiştir.  
 
Apaydın ve diğerleri (2014) zeytin üreticilerinin sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların 
zeytinyağı sanayiinin gelişimi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, İzmir’de 
anket yöntemi ile yaptıkları çalışmalarında zeytin üreticilerinin karşılaştığı sorunlar; girdi 
fiyatlarının yüksekliği, talep yetersizliği, desteklemelerin yetersizliği, kültürel teknikler 
konusunda eğitimlerin yeterli olmaması ve örgütlenme sorunları olarak belirlenmiştir. 
 
Ligvani ve Artukoğlu (2015) Sofralık zeytinin üretim ve pazarlama yapısını ortaya koydukları 
çalışmalarında Akhisar bölgesindeki sofralık zeytin işletmeleri örneğinden hareket ederek 
sorunları belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmişlerdir. Buna göre sofralık zeytin 
işletmelerinin temelini küçük kapasiteli aile işletmelerinin oluşturması, alt yapının yetersizliği 
ve mevcut alt yapıda istenilen nitelikte üretim yapılmaması nedeni ile sektörün istenilen 
gelişmeyi gösteremediği sonucuna ulaşılmıştır.  
 
Erdal ve Vural (2017) Çalışmalarında, 2000-2013 yıllarına ait üretici ve tüketici aylık fiyat 
verilerini kullanarak zaman serileri pazarlama marjları Lee ve Strazicich birim kök testi ile 
analiz edilmiştir. Yapılan ekonometrik analiz neticesinde 2006 ve 2007 yıllarında yapısal 
kırılmalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada zeytin pazarlama marjının artma 
eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. 
 
Sakar (2018) Gaziantep ili zeytin ve zeytinyağı işletmelerinin ekonomik analizi kapsamında 
zeytin ve zeytinyağı işletmelerinin üretim ve işleme sorunlarını incelediği çalışmasında, zeytin 
üretim ve işleme sırasında karşılaşılan sorunlar genel olarak, etiketsiz tenekelere dolum 
yapılması; zeytinyağı fabrikalarının depolama mekanizmalarının olmaması; Gıda Üretim İzin 
Belgesi alınmaması; etiketsiz teneke ile satış; uygun depolama sistemleri geliştirilememesi; 
zeytinyağının özeliklerine göre farklı depolama yapılmaması; ürün işlemede doğru tekniklerin 
uygulanmasında yaşanan eksiklikler; denetim eksikliği nedeni ile işletme kapasitelerinin 
verimli kullanamaması olarak tespit edilmiştir. 
 
Soyyiğit ve Yavuzaslan (2018) çalışmalarında Türkiye’nin dünya zeytin piyasasındaki konumu 
ve bu konumun evrimini ağ analizi ile incelemişlerdir. Buna göre Türkiye’nin zeytin ticaretinin 
öneminin 2000 yılı sonrası artış gösterdiği, ancak 2011 yılından sonra azalmaya başladığı; 
ayrıca ihracat merkeziliğinin dönemsellikten (periyodisiteden) ciddi biçimde etkilendiği tespit 
edilmiştir. 
 
Altuntaş (2018) Türkiye'nin zeytinyağı net ihracat geliri ve ekonomik büyüme rakamları 
arasındaki ilişkiyi, 1999-2017 dönemi için çeyreklik verilerle ekonometrik yöntemler 
kullanılarak incelediği çalışmasında, değişkenler arasında uzun bir döngüsel ilişki tespit 
etmiştir. Zeytinyağı net ihracatı ve GSYH arasında uzun vadede pozitif bir ilişki bulunmuştur. 
Uzun vadede GSYH arttıkça zeytinyağı net ihracatı da artmaktadır. Net zeytinyağı ihracatı ile 
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GSYH arasındaki uzun dönemde olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Kısa dönemde ekonomik 
büyümenin %5 düzeyinde gerçekleşen reel değişimler ile zeytinyağı net ihracatındaki değişim 
arasındaki nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.  Uzun vadede ekonomik büyüme ile 
zeytinyağı net ihracat geliri arasında bir ilişki bulunmuş, ancak kısa vadede bir ilişki olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

4.YÖNTEM 

4.1.VERİ VE METODOLOJİ 

Bu çalışmanın amacı 1990-2018 yılları arasında Türkiye’de üretilen toplam sofralık zeytin 
miktarını ekonometrik tahmin yöntemleri ile tahmin etmek ve bu tahminlere dayanarak 2019-
2023 yılları arasında öngörüde bulunmaktır. Çalışmada kullanılan veriler TUİK raporlarından 
elde edilmiştir. Analiz Eviews 9.0 bilgisayar programıyla yapılmıştır. Çalışmada zaman serisi 
verileri kullanılmıştır. Zaman serisi, zamana göre değişim gösteren serilerdir. Zaman serisine 
göre yapılan ampirik çalışmalarda serinin durağan özellik göstermesi gerekmektedir bu nedenle 
analize başlamadan önce değişkenlerin durağan olup olmadıklarının test edilmesi 
gerekmektedir. Bu serilerin durağan olup olmadığının yani birim kök ihtiva edip etmediğinin 
araştırılmasında ADF testi kullanılmıştır. 

4.1.1. ADF Testi 

Zaman serileri, ortalamasıyla varyansı zaman içinde değişmiyorsa ve iki dönem arasındaki 
ortak varyansı bu ortak varyansın hesaplandığı döneme değil yalnızca iki dönem arasındaki 
uzaklığa bağlıysa durağandır (Karaca, 2003). Durağan olmayan serilerden yola çıkarak elde 
edilen regresyon tahminleri güvenilir olarak nitelendirilmemektedir. Bu durum sahte ya da 
yanıltıcı tahmine neden olabilmektedir neticede t ve F testleri geçerliliğini kaybetmektedir 
(Gujarati, 2004; Gujarati, 1999). Bu çalışmada serilerin durağan olup olmadıklarının 
belirlenmesinde ADF birim kök testi kullanılmıştır. ADF testi üç farklı regresyon ilişkisini 
içermektedir (1) (Dickey ve Fuller, 1979): 
 
Yalın Hali      tt uYYt +=∆ − 1γ                  
Sabit Terimli Hali                                           tt uYYt ++=∆ − 10 γα                         (1) 
Sabit Terimli ve Trendli Hali                         tt uYtYt +++=∆ − 110 γαα  
 
Test sonucunda elde edilen ADF istatistikleri, Mackinnon (1996) kritik değerleriyle 
karşılaştırılarak; sıfır hipotezi (H0: γ =0), alternatif hipoteze karşı (H1: γ ≠0) test edilmektedir.  

Ho: Seri durağan değildir (birim kök var), 

 H1: Seri durağandır (birim kök yok).  

4.1.2. ARMA Modeli 

Durağan zaman serilerinin modellenmesinde ARMA modelleri kullanılabilmektedir. ARMA 
modeli AR ve MA modellerinin kombinasyonudur. Söz konusu modellerde zaman serisinin 
herhangi bir dönemine ait gözlem değeri, ondan önceki belirli sayıda gözlem değeriyle hata 
teriminin doğrusal bileşimi olarak ifade edilmektedir. ARMA modeli p terimli AR ile q terimli 
MA modelinin bir kombinasyonuysa, p+q terim; ARMA(p,q) olarak yazılmaktadır. 
ARMA(p,q) modeli fark denklemi şeklinde gösterilmek istenirse, genel olarak şu şekilde ifade 
edilebilir (θ0 = 1) (Duru, 2007:20): 
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𝑥𝑥𝑡𝑡 = ∅1𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∅2𝑋𝑋𝑡𝑡−2 +⋯+ ∅𝑝𝑝𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑝𝑝+∅𝑜𝑜𝑎𝑎𝑡𝑡 − ∅1𝑎𝑎𝑡𝑡−1 −⋯− 

Veya 

𝑥𝑥𝑡𝑡 − ∅1𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∅2𝑋𝑋𝑡𝑡−2 − ⋯− ∅𝑝𝑝𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑝𝑝= 𝑎𝑎𝑡𝑡 − ∅1𝑎𝑎𝑡𝑡−1 − ⋯− ∅𝑞𝑞𝑎𝑎𝑡𝑡−𝑞𝑞 

 

4.2. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmada 1990-2018 yılları arasında Türkiye’de üretilen toplam Sofralık Zeytin miktarı 
ekonometrik tahmin yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Elde edilen tahmin sonuçlarına dayanarak 
2019-2023 yılları arasında öngörüde bulunulmaktadır. İlgili dönemdeki toplam sofralık zeytin 
üretimi miktarı Şekil 2.’de sunulmuştur. 
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Şekil 2. Yıllara Göre Sofralık Zeytin Üretimi 

  

Sofralık Zeytin üretiminde bir düzensizlik görülmektedir (Bkz. Şekil 2). Düzensizliğin birden 
çok nedeni olmakla birlikte, zaman serisi analizinde en sık karşılaşılan düzensizlik mevsimsel 
düzensizlik veya dalgalanmalar kaynaklıdır. Mevsimsel dalgalanmalar genellikle aylık veya 
çeyreklik verilerde gözlemlenmektedir. Sofralık zeytin üretimi yıllık veriler olduğundan bu 
dalgalanmanın mevsimsel dalgalanma olduğu söylenemez. Bu dalgalanmanın ardında yatan 
sebepler zeytin yetiştirmedeki faaliyetler ya da zeytin ağacındaki periyodisite ile ilgili olabilir. 
Tablo 1.’de toplam sofralık zeytin miktarı (SZ) ile meyve veren ağaç sayısı (MVAS) 
gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Sofralık Zeytin Üretim Miktarı ve Meyve Veren Ağaç Sayıları 

 
 

Tablo 1.’den görüldüğü üzere, 1991 yılında meyve veren ağaç sayısı artsa da, toplam üretim 
düşmüştür. Benzer olarak, 1993, 1994, 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 
2015, 2018 yıllarında meyve veren ağaç sayısı bir önceki yıla göre daha fazla olsa da, bu 
yıllarda toplam sofralık zeytin üretimi önceki yıla göre azalmıştır. Meyve veren ağaç sayısı 
artmasına karşın toplam sofralık zeytin üretiminin azalması, periyodisiteden ötürü zeytin 
üretiminin yıllara göre artıp azalmasından, ya da zeytincilikte meyve toplamının 
verimsizliğinden kaynaklanabilmektedir. Meyve veren ağaç sayısı ile sofralık zeytin üretimi 
arasında olan pozitif korelasyon da söylenenleri destekler niteliktedir. 

Tablo 2. SZ ve MVES arasındaki Korelasyon 

  SZ MVAS 
SZ 1 0.48 

MVAS 0.48 1 

Yıllar SZ MVAS
1990 337000 80.6
1991 181000 81.52
1992 231000 81.26
1993 200000 81.703
1994 350000 82.191
1995 206000 81.437
1996 435000 83.2
1997 200000 85.78
1998 430000 85.85
1999 250000 87.13
2000 490000 89.2
2001 235000 90
2002 450000 91.7
2003 350000 92.25
2004 400000 94.95
2005 400000 96.625
2006 555749 97.773
2007 455385 104.219
2008 512103 106.139
2009 460013 109.127
2010 375000 111.398
2011 550000 117.942
2012 480000 120.821
2013 390000 129.161
2014 438000 140.712
2015 400000 144.76
2016 430000 147.43
2017 460000 148.263
2018 426995 151.069
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Tablo 2.’den görüldüğü gibi toplam sofralık zeytin üretimi ile meyve veren ağaç sayısı arasında 
pozitif bir korelasyon ilişkisi vardır. Dolayısı ile meyve veren ağaç sayısı arttıkça toplam 
sofralık zeytin miktarı artmaktadır. Fakat yukarıda değinilen sebeplerden ötürü meyve veren 
ağaç sayılarının artmasına rağmen toplam sofralık zeytin üretiminin azalması söz konusu 
olabilmektedir. Sofralık zeytin üretimi ile ilgili tanımlayıcı istatistikler Şekil 3.’de sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Sofralık Zeytin Üretim Miktarı ile İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Şekil 3.’den görüldüğü üzere, 1990-2018 yılları arasında ortalama sofralık zeytin üretimi 382 
bin ton olmuştur. Bu yıllar içinde en düşük üretim, 181 bin ton olmakla 1991 yılında 
gerçekleşmiştir. İlgili dönemde en fazla üretim 555.7 bin tonla 2006 yılında elde edilmiştir. Bu 
yıllar içinde üretilen sofralık zeytin miktarına ait verilerin sola çarpık olması (çarpıklık=-0.49), 
ilgili dönemde çoğu yıllar itibari ile üretimin ortalama üretimden daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.  
 
Sofralık zeytin üretimi hacminin ekonometrik açıdan modellenebilmesi için öncelikle serinin 
durağan olup olmadığı incelenmelidir.  Sofralık zeytin üretiminin durağan olup olmadığını 
belirlemek için, Augmented Dickey Fuller (ADF) testi edilmiş ve sonuçları Tablo 3.’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 3. Sofralık Zeytin Üretiminin Durağanlık Testi 

 
Tablo 3.’de verilen ADF test sonuçlarına göre, ADF test istatistiği kritik değerlerden mutlak 
değerce küçük olduğundan, sofralık zeytin üretimi serisinin durağan olmadığını gösteren sıfır 
hipotezi reddedilemez. Sofralık zeytin üretimi serisi durağan olmadığından, serinin birinci farkı 
alınmış ve yeniden ADF birim kök testi yapılarak, serinin birinci farkının durağan olup 
olmadığı test edilmiştir. 

Tablo 4. Sofralık Zeytin Üretiminin Birinci Farkının Durağanlık Testi 

 

t istatistiği p değeri 1% 5% 10%
-1,793886 0,6796 -4,339330 -3,587527 -3,229230

ADF Test İstatistiği Kritik Değerler

t istatistiği p değeri 1% 5% 10%
-21,33245  0,0001 -3,699871 -2,976263 -2,627420

ADF Test İstatistiği Kritik Değerler
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Series: Sofralik Zeytin
Sample 1990 2018
Observations 29

Mean       382008.4
Median   400000.0
Maximum  555749.0
Minimum  181000.0
Std. Dev.   109541.5
Skewness  -0.498031
Kurtosis   2.174250

Jarque-Bera  2.022755
Probability  0.363718
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Tablo 4.’te verilen sonuçlardan görüldüğü gibi, ADF test istatistiği mutlak değerce kritik 
değerlerden daha büyük olduğundan, Sofralık zeytin üretimin birinci farkının birim kök 
içerdiğini gösteren sıfır hipotezi reddedilir. Böylece sofralık zeytin üretiminin birinci farkının 
durağan olduğu görülmektedir.  Sofralık zeytin üretiminin birinci farkı durağan olduğundan, bu 
seri kullanılarak farklı derecelerden ARMA modelleri tahmin edilerek sonuçları Tablo 5.’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 5. Farklı ARMA Modellerinin Sonuçları 

 
Farklı ARMA modelleri arasında hangisini daha iyi model olduğunu belirlemek amacı ile, AIC, 
BIC kriterleri en küçük olan model uygun model olarak seçilir. Tablo 5.’den görüldüğü gibi 20 
farklı model arasında en küçük AIC ve BIC değerleri ARMA(1,0) modelinin veya AR(1) 
modelin uygun model olduğunu göstermektedir. Modellerin AIC ve BIC kriterleri Şekil 4.’te 
sunulmuştur. 

 

 

 

 

Model LogL AIC* BIC HQ
(1,0)(0,0)  5.496876 -0.172198 -0.030754 -0.127900
(1,1)(0,0)  6.284393 -0.157544  0.031048 -0.098480
(3,0)(0,0)  7.107116 -0.145318  0.090422 -0.071487
(1,2)(0,0)  6.891367 -0.130439  0.105302 -0.056608
(2,0)(0,0)  5.864128 -0.128561  0.060032 -0.069496
(2,1)(0,0)  6.436034 -0.099037  0.136704 -0.025206
(3,1)(0,0)  7.364562 -0.094108  0.188781 -0.005511
(1,3)(0,0)  7.325093 -0.091386  0.191503 -0.002788
(4,0)(0,0)  7.208579 -0.083350  0.199539  0.005247
(2,2)(0,0)  7.117608 -0.077076  0.205812  0.011521
(3,2)(0,0)  8.114262 -0.076846  0.253191  0.026518
(1,4)(0,0)  7.482172 -0.033253  0.296784  0.070110
(4,1)(0,0)  7.364784 -0.025158  0.304879  0.078206
(2,4)(0,0)  8.004618 -0.000318  0.376867  0.117811
(0,4)(0,0)  5.871650  0.008852  0.291741  0.097449
(4,2)(0,0)  7.493050  0.034962  0.412147  0.153092
(3,3)(0,0)  7.374403  0.043145  0.420330  0.161274
(3,4)(0,0)  7.604109  0.096268  0.520602  0.229164
(0,2)(0,0)  2.386250  0.111293  0.299886  0.170358
(0,3)(0,0)  3.269784  0.119325  0.355066  0.193156
(0,1)(0,0) -2,955621  0.410732  0.552177  0.455031
(4,3)(0,0) -5,896570  1.027350  1.451683  1.160246
(2,3)(0,0) -9,615717  1.145912  1.475948  1.249275
(0,0)(0,0) -15,771288  1.225606  1.319902  1.255138
(4,4)(0,0) -8,697339  1.289472  1.760953  1.437134
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Şekil 4. Farklı Modellerin AIC Değerleri 

Şekil 4., Tablo 5.’in  görsel halini ifade etmektedir. Sofralık Zeytin üretimi için hangi modelin 
uygun olduğunu belirlemek için bir diğer yol ise DLSZ serisinin ACF ve PACF grafiklerini 
çizmekten ibarettir.  Bu amaçla DLSZ serisinin ACF ve PACF grafikleri çizilerek Tablo 6.’da 
sunulmuştur. 

Tablo 6. DLSZ Serisinin ACF ve PACF Grafikleri 

Sample: 1990 2018      
Included observations: 28     

       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
  ******|  .   |   ******|  .   | 1 -0.853 -0.853 22.654 0.000 
     .  |***** |      .  |  .   | 2 0.738 0.035 40.229 0.000 
   *****|  .   |      . *|  .   | 3 -0.690 -0.193 56.205 0.000 
     .  |***** |      .  |  .   | 4 0.630 -0.025 70.095 0.000 
    ****|  .   |      . *|  .   | 5 -0.592 -0.100 82.907 0.000 
     .  |****  |      .  |  .   | 6 0.550 -0.027 94.448 0.000 
     ***|  .   |      .  |* .   | 7 -0.451 0.197 102.57 0.000 
     .  |**.   |      .**|  .   | 8 0.306 -0.296 106.50 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 9 -0.213 0.039 108.50 0.000 
     .  |* .   |      .  |  .   | 10 0.165 0.038 109.78 0.000 
     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.130 -0.077 110.61 0.000 
     .  |* .   |      .  |  .   | 12 0.084 -0.009 110.99 0.000 

        

Bir zaman serisinin ARMA derecesini belirlemek amacı ile çizilen ACF ve PACF grafikleri 
önemli bilgiler sunmaktadır. Şöyle ki, istatistiksel olarak sıfırdan farklı olan PACF grafiği AR 
derecesini belirlerken, ACF grafiği ise MA derecesini belirlemekte yardımcı olmaktadır. Tablo 
6.’dan görüldüğü üzere birinci dereceden PACF istatistiksel olarak sıfırdan faklıdır. Dolayısı 
ile Tablo 6., Tablo 5. ve Şekil 4’deki bilgileri doğrulamaktadır. ACF grafiğinin tek 
gecikmelerde negatif, çift gecikmelerde pozitif değer alması tahmin edilecek AR(1) 
katsayısının negatif olacağına işarettir.  
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Tablo 5. ve Tablo 6. sonuçlarına göre AR(1) modeli uygun model olarak seçilmiş ve tahmin  
sonuçları Tablo 7.’de verilmiştir. 
 

Tablo 7. AR(1) Modeli Tahmin Sonuçları 

 
Tablo 7. sonuçlarına göre, bir sene önceki üretimde olan %1’lik artış, cari dönemde üretimi 
ortalama olarak %0.95 azaltmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, incelenen dönemde 13 
farklı yılda cari üretim bir önceki yıla göre az olmuştur. Tahmin edilen AR(1) modelinin 
öngörüde kullanılabilmesi için AR(1) modelinin durağan olması gerekmektedir. AR(1) 
modelinin durağanlık koşulu ise, karakteristik kökün mutlak değerce birden küçük olmasıdır. 
Eğer AR(1) modelinin karakteristik kökü mutlak değerce birden küçük olursa, AR(1) modeli 
durağan olacaktır. AR(1) modelinin durağan olup olmadığını belirlemek amacı ile modelin 
karakteristik kökü hesaplanarak Tablo 8.’de sunulmuştur. 

 Tablo 8. AR(1) Modelinin Karakteristik Kökü  

 
Tablo 8.’den görüldüğü üzere tahmin edilen AR(1) modelinin karakteristik kökü mutlak 
değerce 0.95’e eşittir. Bir başka ifade ile AR(1) modeli durağandır. Modelin durağan olup 
olmadığını göstermenin bir başka şekli de, karakteristik kökün birim çemberin içinde olup 
olmadığını incelemektir. Eğer karakteristik kök veya kökler mutlak değer olarak birden küçük 
ise, karakteristik kök veya kökler birim çemberin içinde kalacaktır. Aksi durumda karakteristik 
kökler birim çemberin dışında kalacaktır. Bu durumda modelin durağan olduğu söylenemez. 
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Şekil 5. AR(1) Modelinin Karakteristik Kökü 

Şekil 5’ten görüldüğü gibi AR(1) modelinin karakteristik kökü birim çemberin içerisinde yer 
almaktadır. Tablo 8. ve Şekil 5. tahmin edilen AR(1) modelinin durağan olduğunu 
kanıtlamaktadır. Tahmin edilen modelin gerçek verilere ne denli uygum sağladığını görmek 
amacı ile gerçek değerlerle tahmin edilen değerlerin uygum grafiği Şekil 6.’da sunulmuştur.  

 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.007411 0.029400 0.252056 0.8031

AR(1) -0.959379 0.068667 -13,97152 0.0000

AR Root(s) Modulus Cycle
 -0.959379  0.959379
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Şekil 6. AR(1) Modelinin Uyum Grafiği 

 

Şekil 6.’dan görüldüğü üzere gerçek değerlerle tahmin edilen değerler birbiriyle iyi biçimde 
uygum sağlamaktadırlar.  Tahmin edilen bir modelin başarısı sadece yüksek dereceli uyum 
sağlaması ile ölçülmez. İyi denilebilecek bir model gerçek değerlere iyi uyum sağlamasının 
yanı sıra, hatalar üzerine konulan varsayımları da doğrulamalıdır.  Dolayısı ile modelden elde 
edilen hatalar otokorelasyon ve değişken varyans sorunu taşımamalı, aynı zamanda normal 
dağılıma sahip olmalıdır. AR(1) modelinden elde edilen hataların varsayımları yerine getirip 
getirmediği  ilgili testler aracılığı ile test edilerek sonuçları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur 
(Bkz Tablo 9., Tablo 10.). 

Tablo 9. Otokorelasyon Testi 

    
Sample: 1990 2018      
     
  

       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
            .**|  .   |      .**|  .   | 1 -0.313 -0.313 2.9591  

     . *|  .   |      .**|  .   | 2 -0.199 -0.329 4.1936 0.041 
     .  |**.   |      .  |  .   | 3 0.234 0.060 5.9763 0.050 
     . *|  .   |      . *|  .   | 4 -0.169 -0.148 6.9543 0.073 
     .  |  .   |      . *|  .   | 5 -0.033 -0.081 6.9935 0.136 
     .  |**.   |      .  |* .   | 6 0.261 0.172 9.5370 0.089 
     . *|  .   |      .  |  .   | 7 -0.182 -0.022 10.836 0.094 
     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.163 -0.186 11.928 0.103 
     .  |**.   |      .  |* .   | 9 0.309 0.126 16.086 0.041 
     . *|  .   |      . *|  .   | 10 -0.192 -0.073 17.785 0.038 
     .  |  .   |      .  |  .   | 11 -0.044 -0.036 17.878 0.057 
     .  |* .   |      .  |  .   | 12 0.156 -0.034 19.141 0.059 

        

Tablo 10.Değişken Varyans Testi 

 

 

 

F-statistic 0.165638     Prob. F(2,24) 0.8483
Obs*R-squared 0.367611     Prob. Chi-Square(2) 0.8321

Scaled explained SS 0.189353     Prob. Chi-Square(2) 0.9097
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Tablo 9. ve Tablo 10.’da verilen test sonuçlarına göre, %5 anlamlılık düzeyinde hatalarda 
otokorelasyon ve  değişken varyans yoktur. 
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Şekil 7. Normallik Testi 

Normallik testi sonucuna göre, %5 anlamlılık düzeyinde hatalar normal dağılıma sahiptir. 
AR(1) modelinden elde edilen hataların gerekli varsayımları sağladığı test edilerek 
kanıtlanmıştır.  Son olarak AR(1) modelinin gerçek ve teorik değerlere iyi uyum sağladığını 
belirlemek amacı ile koreloagram testi yapılarak sonucu Şekil 8.’de sunulmuştur.  
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Şekil 8. Model Uyumu İçin Korelogram Testi 
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Şekil 8.’de sunulan korelogram testi sonuçlarına göre gerçek değerlerle teorik değerler birbiri 
ile uygum sağlamaktadır. Bu sonuç tahmin edilen modelin doğru model olduğunu bir daha 
kanıtlamaktadır.  
ARMA modellerinin tahmin edilmesinin en temel amaçlarından birisi, serinin gelecek 
değerlerini öngörmekten ibarettir.  Sofralık zeytin üretimi serisine ait güvenli tahmin sonuçları 
elde edildiğinden bu tahmin modelini kullanarak sofralık zeytin üretiminin gelecek değerleri 
ile ilgili öngörü yapmak mümkündür. Tahmin edilen AR(1) modeline dayanarak, sofralık zeytin 
üretimi için 2019-2023 yılları için öngörü yapılmış ve sonuçları Şekil 9. ve Şekil 10.’da 
sunulmuştur. 
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Şekil 9. Sofralık Zeytin Üretimi Öngörüsü 
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Tablo 11. Sofralık Zeytin Üretiminin Gerçek ve Öngörü Değerleri 

 
Tablo 11.’de 1990-2023 yılları arasında sofralık zeytin üretiminin gerçek ve öngörü değerleri 
yer almaktadır. 2019-2023 yılları arasındaki sofralık zeytin üretimi öngörü değerleri kırmızı ile 
gösterilmektedir. Buna göre, 2019 yılında Sofralık Zeytin üretimi 2018 yılına kıyasla yaklaşık 
olarak 30 bin ton azalarak 428 bin tona eşit olacaktır. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ise sofralık 
zeytin üretim miktarlarının sırasıyla 474 bin ton, 448 bin ton ve 492 bin ton olması, 2023 yılında 
ise zeytin üretiminin 470 bin tona eşit olması beklenmektedir.  
 
 
 

Yıllar SZ SZF
1990 337000 NA
1991 181000 NA
1992 231000 336360.0
1993 200000 196768.4
1994 350000 337701.1
1995 206000 212742.5
1996 435000 340780.5
1997 200000 228924.1
1998 430000 345411.6
1999 250000 245324.5
2000 490000 351450.2
2001 235000 261963.2
2002 450000 358784.8
2003 350000 278865.9
2004 400000 367329.6
2005 400000 296063.7
2006 555749 377018.8
2007 455385 313591.6
2008 512103 387803.0
2009 460013 331487.7
2010 375000 399645.7
2011 550000 349792.6
2012 480000 412521.6
2013 390000 368548.9
2014 438000 426414.2
2015 400000 387800.5
2016 430000 441314.8
2017 460000 407592.6
2018 426995 457221.4
2019 NA 427971.4
2020 NA 474137.7
2021 NA 448984.0
2022 NA 492072.6
2023 NA 470678.2
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5.SONUÇ 

Sağlıklı beslenmeye olan katkılarının ön plana çıkması ile birlikte tüketimi artan zeytin, gıda 
sektöründen kozmetiğe birçok alanda kullanılmasının yanı sıra yeni istihdam olanaklarının 
yaratılması, öz kaynakların etkin kullanımının sağlanmasıyla üretici ülkelerin ekonomilerine de 
katkıda bulunmaktadır. Zeytin üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye ve 
Suriye; zeytinyağı sektöründe ise; İspanya, İtalya, Tunus, Türkiye’nin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Türkiye’deki üretimin önemli bir bölümü ise Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır. 
Ege Bölgesi dışında; Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde zeytin ağacı 
yetiştirilmektedir. 
 
Zeytin ağacının periyodisitesinden kaynaklı olarak zeytin üretimi yıllara göre artıp 
azalmaktadır. Söz konusu durum bir yıl düşük bir yıl yüksek ürün alınmasına sebep olmaktadır. 
Türkiye’deki zeytinyağı ihracatının da yıllara göre gerçekleşen zeytin ve zeytinyağı 
üretimindeki dalgalanmalar neticesinde keskin bir şekilde artıp azaldığı görülmektedir. 
 
Ülkemiz zeytinyağı üretiminde en büyük rekabeti Avrupa Birliği’nin önemli zeytinci ülkeleri 
ile yaşamaktadır. Söz konusu ülke grubunda zeytinciliğe verilen destekler oldukça yüksek ve 
sürdürülebilir niteliktedir. Bu yüzden ilgili sektöre yapılacak olan desteklerin arttırılması, 
tarımsal aktivitenin özendirilerek ürün artışının sağlanması ayrıca çiftçilerin eğitimi önemlidir. 
Üreticiye yönelik prim destekleri yıllar içerisinde farklılık göstermiş ve çiftçilerin 
gereksinimlerini karşılanmasında yardımcı olmuştur. Ancak Avrupa’daki rakip ülkelerdeki 
benzer desteklemelerle kıyaslandığında geride kalmıştır. 
 
Türkiye zeytinciliğinin kısa ve uzun vadeli çözüm yolları ile istenilen seviyeye ulaşması 
mümkündür.  Bu kapsamda destekler arttırılarak ve tarımsal aktivite özendirilerek ürün artışı 
sağlanmalıdır.  Desteklemenin yanı sıra çiftçiler, yerinde hastalık ve zararlılarla mücadele ile 
budama konularında eğitilmelidir.  Erken uyarı sistemi ile çiftçilerin aktive edilmesine yönelik 
çalışmalar arttırılmalıdır. Ayrıca zeytinyağı kalitesinin korunması ve kapasite bakımından 
lisanslı ya da özel depoculuğun teşvik edilerek zeytinyağının paslanmaz çelikten hijyenik 
kaplarda muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Sektöre yönelik kayıt dışı faaliyetlerin 
engellenmesi için gereken önlemler arttırılmalıdır. 
 
Çalışmada ARMA yöntemi kullanılarak 1990-2018 yılları arasında Türkiye’de üretilen toplam 
sofralık zeytin miktarı ekonometrik tahmin yöntemleri ile tahmin edilmiş ve bu tahminlere 
dayanarak 2019-2023 yılları arasında öngörüde bulunulmuştur. Buna göre 2019 yılında sofralık 
zeytin üretiminin 2018 yılına kıyasla yaklaşık olarak 30 bin ton azalarak 428 bin ton olması 
beklenmektedir. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ise sofralık zeytin üretim miktarlarının sırasıyla 
474 bin ton, 448 bin ton ve 492 bin ton olması, 2023 yılında ise zeytin üretiminin 470 bin tona 
eşit olması beklenmektedir. Söz konusu süreçte periyodisite ya da verim kaynaklı 
problemlerden ötürü yaşanabilecek dalgalanmalar olası görülmektedir. Bu bağlamda 
zeytinciliğin teşvik edilerek ağaç sayısının arttırılması, söz konusu sektöre yapılacak destekler, 
çiftçilerin eğitilmesi ile birlikte yaşanması muhtemel konjonktürün önüne geçilmesi önem arz 
etmektedir.  
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*Bu yayın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
ÖZET 
Bu çalışma, 96 adet kendilenmiş atdişi mısır hattının (Zea mays L. indentata Sturt.) SSR 
moleküler markörler yardımıyla genetik çeşitliliğini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
Araştırmada 26 adet polimorfik SSR primeri tüm hatlar için test edilmiş olup; bu çalışmada 
kullanılan hatlar üzerinde phi008, phi083, umc1122 ve umc1630 primerlerinin monomorfik 
özellik gösterdiği, diğer 22 primerin ise polimorfik olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde 
edilen verilere göre, 70 adet allel belirlenmiş olup, lokus başına düşen allel sayısının 2 ile 4 
arasında değişim gösterdiği ve her bir SSR lokusu başına 2.69 allel oluştuğu saptanmıştır. 
Araştırmada, Polimorfik bilgi içeriği (PBİ) değeri 0.04-0.43 arasında değişmiş olup, ortalama 
PBİ değeri 0,29 olarak bulunmuş, en düşük ve en yüksek PBİ değerini veren primerlerin 
sırasıyla; bnlg249 ve phi015 olduğu tespit edilmiştir. Doksan altı adet atdişi mısır hattının 
UPGMA analizi ile filogenetik ağacı oluşturulmuş ve bu sonuçlara göre mısır hatlarının 2 grup 
oluşturduğu gözlemlenmiştir. Hatlar arasındaki genetik uzaklık değerinin 0.56-1.00 arasında 
değişim gösterdiği ve ortalama değerin 0.78 olduğu tespit edilmiştir. UPGMA analizi ile elde 
edilen filogenetik ağaç değerlendirildiğinde, tropik kökenli olan MAY31 ile MAY34 ve 
MAY50 ile MAY52 hatlarının %100 benzer olduğu görülmüştür. Kullanılan mısır hatlarından 
MAY1 ve MAY91 hatlarının birbirine en uzak iki hat olduğu gözlemlenmiş olup, bu iki hattın 
melezlenmesi sonucunda en yüksek “melez azmanlığını” gösterebileceği ve bununla beraber 
iki gruba giren MAY4, MAY77, MAY37, MAY82, MAY51, MAY9, MAY11, MAY66, 
MAY78, MAY21, MAY81 ve MAY14, MAY22, MAY36, MAY90, MAY15, MAY6, 
MAY72, MAY70, MAY74, MAY25, MAY65, MAY53 mısır hatları arasında yapılacak 
melezlemelerde daha yüksek melez azmanlığı görülebileceği tahmin edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Genetik Çeşitlilik, Mısır, SSR Markırları 
 

ABSTRACT 
In the study, genetic diversity of 96 corn inbred lines (Zea mays L. indentata Sturt.) were 
detected with SSR molecular markers. In the research, 26 SSR markers were applied for all 
inbred lines and phi008, phi083, umc1122 and umc1630 showed monomorfic chracteristic on 
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inbred lines and the other 22 primers were observed as polymorfic. Seventy allel were produced 
in the result of the study and 2-4 allel per locus were received and 2.69 allel were detected per 
SSR locus in average. In the research, Polimorphic information content (PIC) value changed 
between 0.04 and 0.43, average PIC value was detected as 0.285, the lowest and highest PIC 
value showing primers were detected bnlg249 and phi015, respectively. UPGMA analysis and 
phylogenetic tree were formed and 2 clusters were observed for maize inbred lines and at the 
same time the genetic distances between the lines were detected as 0.56-1.00 and the average 
0.78 coefficient value. When the phylogenetic tree obtained by UPGMA analysis was 
evaluated, it was found that the MAY31, MAY34, MAY50 and MAY52 lines of tropical origin 
were 100% similar. It is observed that MAY1 and MAY91 lines are the two furthest lines from 
the corn lines used. It is estimated that higher heterosis may be seen in the crosses between 
MAY78, MAY21, MAY81 and MAY14, MAY22, MAY36, MAY90, MAY15, MAY6, 
MAY72, MAY70, MAY74, MAY25, MAY65, MAY53 maize lines. 
Keywords: Genetic Diversity, Maize, SSR Markers 

1. GİRİŞ 

Mısır; dünyada üzerinde en çok araştırma yapılan bir bitki  olmasına rağmen hala anlaşılması 
zor bir türdür. Çok sayıda ülkede yetiştirilen diploid karakterli (2n=20) mısır türünün ataları 
olan Zea teosinte’nin kökeninin 8000 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Amerika 
kıtasında asırlar boyunca tarımı yapılan mısır, Avrupalıların 1492’de Amerika’yı keşfi ile tüm 
dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren 100 yıl içinde sırasıyla İtalya, Güney 
Fransa, Mısır, İspanya, Portekiz, Kuzey Avrupa, Balkan Yarımadası, Tüm Afrika, Hindistan ve 
Uzakdoğu ülkelerine kadar yayılmasını sürdürmüştür (Özmen, 2008).  
Islah programları klasik yöntemlerle istenilen oranda amacına ulaşmış, ancak günümüzde yeni 
varyetelerin geliştirilmesinde moleküler markırlardan yararlanılması ıslah programlarına 
önemli bir fırsat sağlamıştır. Hızlı bir şekilde gelişen mevcut ıslah programlarına  DNA 
markırları eklenmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni ürünlerin geliştirilmesinde yaratıcı 
girişimlerde bulunan moleküler ıslah, yeni bir alan oluşturmuştur (Peleman ve Voort, 2003). 
Mısır ıslah hatları arasındaki ilişkinin detaylı bir şekilde bilinmesi, aile seleksiyonlarında 
önemli olduğu kadar genetik analizlerde ve ıslah programlarının oluşturulmasında da büyük 
önem arz etmektedir. Mevcut gen kaynaklarının, genetik çeşitlilik analizleri morfolojik, 
coğrafik, moleküler (DNA, sequence, gen) ve fonksiyonel seviyelerde verilerden 
yararlanılmasına da imkan sağlamaktadır (Lu ve ark., 2009). 
Herhangi bir gen havuzunda genetik çeşitliliğin bilinmesi, ıslah programını tasarlamada gerekli 
olan ön koşuldur. Melezlemede kullanılacak anaçların mevcut durumunun bilinmesiyle bitki 
ıslahının etkinlik derecesi önemli düzeyde arttırılabilmektedir. Özellikle mısır gen havuzu 
içinde genetik çeşitlilik çalışmaları çok yoğun bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaya devam 
edilmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ticari melez mısır çeşitlerinin orijini, açık 
tozlanan “Reid” ve “Lancaster” isimli iki popülasyondan elde edilen saf hatların melezlerine 
dayanmaktadır (Cömertpay, 2008; Goodman, 1990; Darrah ve Zuber, 1986). Varyasyon 
fenotipik ve genotipik ölçümler yoluyla belirlenebilmektedir (Gethi ve ark., 2002). 
Genetik yakınlık-uzaklık çalışmaları hatlar arasındaki farklılıkların ortaya çıkmasını 
sağlamakta ve ıslah programlarında gen havuzundaki genetik çeşitliliğin arttırılmasına katkıda 
bulunmaktadır. Hatlar birbirinden ne kadar genetik uzaklığa sahipse, görülen varyasyon da o 
kadar fazla olmaktadır. Islah materyalinde görülen bu açılmalar seleksiyonu 
şekillendirmektedir ve ne kadar çok varyasyon elde edilirse ıslah programının başarı şansı o 
oranda artmaktadır, bu durum ıslahçının hedefine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Genetik 
çeşitlilik çalışmalarında heterotik grupların belirlenmesi, yeni popülasyonların oluşturulmasına 
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ve heterosis gösteren yüksek verimli hibrit kombinasyonlarının elde edilmesine katkıda 
bulunmaktadır.   
Mısırın verim ve kalitesini artıran heterosisin etkili bir şekilde kullanılması, aileler arasındaki 
genetik ilişkinin iyi bilinmesiyle mümkündür. Kendilenmiş hat, popülasyonların genetik 
yapısının ve heterotik gruplar arasındaki ve içindeki genetik çeşitliliğinin bilinmesi ile hibrit 
ıslahını kolaylaştıran temel heterotik düzeni sağlar. Son on yıl içinde, araştırıcılar pedigri ve 
kombinasyon yeteneğinin dayandığı inbred grup ve heterotik yapıları araştırmışlardır. Son 
yıllarda da, moleküler markırlar genetik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmakta ve mısır 
inbred hatlarının genetik ilişkilerinin belirlenmesi ıslah programlarına güçlü bir şekilde yarar 
sağlamaktadır. SSR (simple sequence repeat) markırları, genetik çeşitlilik analizlerinin temeli 
olarak mısır saf hatlarının gen kaynaklarının sınıflandırılmasında kullanılmaktadır (Cheng- Lai 
ve ark., 2010). 
Mısır saf hatlarının heterotik gruplarının bilinmesi ıslah programlarında büyük önem arz 
etmektedir. Mısır hatlarının lancaster, stiff stalk, reid, tropik, unrelated (herhangi bir grupla 
ilgisiz olan) vs. heterotik gruplarından olma durumuna göre hatların ana ve baba gruplara 
ayrılmasına, yeni popülasyonların elde edilmesine ya da başarılı hibrit kombinasyonların 
oluşturulmasına olanak sağlamakta, bu ise bitki ıslahçısına ıslah programlarının en verimli 
şekilde değerlendirilmesinde yardımcı olmaktadır. 
Genetik çeşitliliğin değerlendirilmesi ıslahçılar tarafından alternatif bir seleksiyon metodu 
olarak kullanılmakta ve bu da hatların gruplar halinde düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. 
Böylece, en ümitvar melezlemelerin yapılması, zaman ve masraftan tasarruf sağlanabilecek 
hibrit kombinasyonlarının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır (Souza ve ark., 2008). 
Bu araştırmada, moleküler yöntemler kullanılarak elde edilecek verilerden mısır saf hatlarının 
filogenetik ağacının elde edilmesi, hatların heterotik gruplarının belirlenmesi, genetik yakınlık-
uzaklıklarının tespit edilmesi ve bu verilerin ıslah programında kullanılabilmesi amaçlanmıştır. 
Moleküler markırlar yolu ile hatlar arasındaki akrabalık ilişkilerinin ortaya konulması ile hem 
yeni güçlü popülasyonlar oluşturulmasındaki seçimlerde, hem de verimli hibritlerin 
oluşturulmasındaki seçimlerde başarı şansının arttırılması imkanının ortaya çıkacak olması, 
çalışmanın önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

Bu çalışmada, May Tohum mısır ıslah programından geliştirilmiş 96 adet atdişi mısır hattı (Zea 
mays L. indentata Sturt.) materyal olarak kullanılmıştır. May Tohum mısır ıslah programından 
geliştirilen 96 adet mısır hattında yapılan genetik çeşitlilik çalışmasında 26 tane SSR primeri 
kullanılmıştır. Bu çalışmada mısır genomunun temsil edilebilmesi için her kromozomdan en az 
iki adet olmak üzere SSR primerleri http:/www.maizegdb.org/ web sitesinden seçilmiştir. 
Çalışmada kullanılan mısır hatları May Tohum’a ait Bursa merkez tesislerinde bulunan 
yetiştirme seralarında, kontrollü ortamda yetiştirilmiştir. Her bir mısır hattından 10 tohum 
Nisan ayı içerisinde torf içeren viyollere ekilmiş, sera koşullarında gündüz sıcaklık değerinin 
29 oC; gece sıcaklık değerinin 25 oC; gün uzunluğunun 14 saat; ışıklanmanın 14000 Watt olması 
sağlanmış, sulama ise günün erken saatlerinde ılık su ile yapılmıştır (Brown, 2009).  
Mısır bitkileri 3-4 gerçek yapraklı forma geldikten sonra 10 bitkinin en genç yapraklarından 
alınan numuneler bulk edilerek tüplere aktarılmış ve bu numuneler DNA ekstraksiyonu için –
80 oC’ de saklanmıştır. 
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DNA ekstraksiyonu, Genomic Wizard DNA Purification, Promega kiti kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. DNA ekstraksiyonunda kullanılan yöntem, kit ile birlikte gelen protokol 
listesi takip edilerek yapılmıştır.  
 
Daha önceden yapılan ön çalışma ile mısırda çalışılan materyalde polimorfik karakterde 
oldukları belirlenen 26 adet SSR primeri kullanılmıştır. Primer sekansları Invitrogen firmasına 
sentezlettirilip, liyofilize halde gelen primerler dilusyon yapılarak kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. Elde edilen DNA lar Çizelge 2.1. ’de verilen PCR master mix protokolüne tabii 
tutularak PCR’ ı yapılmıştır. Çalışmada kullanılan termal PCR protokolü Çizelge 2.2.’ de 
sunulmuştur. 
 
Çizelge 2.1. Termal PCR Protokolü 
 

94 oC 3dk  
94 0C 30 saniye  
60 oC 45 saniye      35X  
72 oC 45 saniye  
72 oC 5 dakika  

 
Çizelge 2.2. Mısır SSR PCR Master Mix Protokolü 
 
PCR Komponenti  Miktar 
10X PCR Buffer  2.5 μl 
Taq DNA Polimeraz Enzimi (5U)  0.2 μl 
dNTP (10 mM)  0.3 μl 
İleri Primer ( 20 μM )  0.5 μl 
Geri Primer ( 20 μM )  0.5 μl 
MgCl2 (25 mM )  1.5 μl 
Distile su  16.5 μl 
Template DNA ( 50-150 ng )  3.0 μl 
Toplam  25.00 μl 

 
PCR hazırlık aşamasında; daha önceden hazırlanmış olan DNA ekstrasyonundan 3 μl DNA, 
PCR tablasına aktarılarak 3000 rpm soğuk santrifüj yapılmıştır. Mısır SSR PCR Master mix 
hazırlanarak vortekslendikten sonra 22 μl numuneler üzerine konularak 1 saat 38 dk. PCR 
yapılmıştır. PCR sonucu elde edilen ürünler, 3 μl DNA yükleme boyası eklenerek, vorteks ve 
santrifüj işleminin ardından hazırlanacak olan % 3 lük agaroz/metafor agaroz jeline 
yüklenmiştir. Bu işlemlerde %1 lik TBE buffer kullanılmıştır. Yüklenen örnekler 120 V ta 2 
saat yürütülerek jel dökümantasyon cihazında UV ışık altında DNA bantları elde edilerek jel 
görüntüleri sunulmuştur.  
 
96 adet mısır hattının genetik çeşitliliğini tespit etmek için kullanılan 26 tane SSR primerlerinin 
polimorfizm oranlarının yüzdesi, her bir primerin verdiği polimorfik bant sayısının, tüm 
primerlerin verdiği toplam bant sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır.  
Polimorfizm Oranı (%) = (Polimorfik Bant Sayısı / Toplam Bant Sayısı) x 100  
Primerlerin Polimorfizm Bilgi İçeriği (PBİ) = 1 - Σ Pi2 formülü ile hesaplanmıştır. 
 
Araştırmada kullanılan 26 tane SSR primerinin ayırma güçleri Prevost ve Wilkinson (1999) ‘ 
nın geliştirmiş olduğu formül ile hesaplanmıştır. Formülde yer alan p değeri her bir primerin 
verdiği bant sayısının toplam örnek sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir ve bu değer 0.5 ten 
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çıkarılarak mutlak değeri alınmıştır. Elde edilen değer iki ile çarpılmıştır ve bir sayısından 
çıkarılarak primerlerin ayırma güçleri hesaplanmıştır.  
Primerlerin Ayırma Gücü ( IB ) = 1- (2 x | 0.5 - p | )  
May Tohum ıslah programına ait 96 tane mısır hattının, genetik çeşitliliğinin belirlenmesinde, 
SSR marker datalarının markır sistemleri arasındaki matriks karşılaştırmaları kullanılmıştır 
(Mantel, 1967). SSR markırları numerik veri olarak, mısır hatlarının genomik DNA 
kısımlarında var olanlar (1), olmayanlar ise (0) olarak skorlanmıştır. Uzaklık matriks ve 
dendogramlarının değerlendirilmesinde NTSYS-pc versiyon 2.2 (Numerik Taksonomi Çok 
Değişkenli Analiz sistemi, Exeter Software, Setauket, N.Y.) bilgisayar programı kullanılmıştır. 
Kalitatif verilerin hesaplanmasında DICE (1945) benzerlik indeksinin benzerlik katsayısı 
kullanılmıştır. DICE benzerlik indeksinin hesaplanmasında benzeyen iki örnek i,j arasındaki 
benzerlik katsayısı GS (i,j)= 2a( 2a+b+c) formülü ile hesaplanmıştır. Formülde a, i ve j 
arasındaki polimorfik bantların numarasını, b; i de olan j de olmayan bantların numarasını ve c 
ise j de olan i de olmayan bantların numarasını ifade etmiştir. Benzerlik dendogramı gruplanan 
benzer data tarafından Unweighted Pair Group Metodu ile Aritmetik Ortalama (UPGMA) ve 
SAHN gruplama programı ile oluşturulmuştur.  
Diğer taraftaki kalitatif data, standardizasyondan sonra korelasyon matriksinden yararlanılarak 
benzerlik katsayısının hesaplanmasında kullanılmıştır. Aynı zamanda benzerlik 
dendogramlarının oluşturulması için benzer dataların gruplandırılmasında Unweighted Pair 
Group Metodu ile Aritmetik Ortalama (UPGMA) ve SAHN gruplama programı kullanılmıştır.  
Markırların farklı tipleri ile elde edilen datalar arasındaki karşılaştırmanın yapılmasında Mantel 
(1967) testi kullanılmış, iki matriksin karşılaştırılması için diğer randomizasyonların ve 
bunlardan biri arasındaki korelasyon ile randomizasyon prosedürü oluşturulmuştur. Başlıca 
birleşen analiz PCA (Principle Component Analysis) ölçülmüş ve 2D ve 3D plotları üretilmiştir. 

 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 
Araştırmada kullanılan mısır hatlarının SSR primerleri ile genetik çeşitliliğinin belirlenmesinde 
her bir primer için hesaplanan polimorfizm oranı (PO), polimorfizm bilgi içeriği (PBİ), ayırma 
gücü (AG) ve allel sayısı Çizelge 3.1’ de sunulmuştur. Araştırmada 96 adet atdişi mısır hattında 
kullanılan 26 adet polimorfik SSR primeri tüm hatlarla test edilmiş olup; bu çalışmada 
kullanılan hatlar üzerinde phi008, phi083, umc1122 ve umc1630 primerlerinin monomorfik 
özellik gösterdiği, diğer 22 primerin ise polimorfik olduğu gözlemlenmiştir.  
Çizelge 3.1. SSR primerlerinin polimorfizm oranı, polimorfizm bilgi içeriği, ayırma güçleri ve 
allel sayılarına ait değerler. 

Primer  PO (%) PBİ AG Allel sayısı 
bnlg149  4.29 0.35 0.06 3 
bnlg1520  4.29 0.13 0.06 3 
bnlg197  5.71 0.28 0.08 4 
bnlg249  2.86 0.04 0.04 2 
bnlg252  2.86 0.12 0.04 2 
nc003  4.29 0.21 0.06 3 
nc010  5.71 0.33 0.08 4 
nc030  4.29 0.37 0.06 3 
nc130  4.29 0.38 0.06 3 
nc135  5.71 0.31 0.08 4 
phi001  2.86 0.36 0.04 2 
phi008  0.00 0.00 0.00 2 
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phi015  4.29 0.43 0.06 3 
phi022  2.86 0.29 0.04 2 
phi034  2.86 0.21 0.04 2 
phi046  4.29 0.28 0.06 3 
phi059  5.71 0.33 0.08 4 
phi070  2.86 0.35 0.04 2 
phi083  0.00 0.00 0.00 2 
phi084  4.29 0.35 0.06 3 
umc1066  5.71 0.31 0.08 4 
umc1069  2.86 0.29 0.04 2 
umc1122  0.00 0.00 0.00 2 
umc1630  0.00 0.00 0.00 2 
umc1804  2.86 0.21 0.04 2 
umc1943  2.86 0.35 0.04 2 
Ortalama  3.41 0.24 0.05 2.69 

 
Araştırma sonuçlarına göre, doksanaltı adet atdişi mısır hattında SSR markırları ile yapılan 
genetik çeşitlilik çalışması sonucunda 70 adet allel üretilmiştir ve lokus başına düşen allel 
sayıları 2-4 arasında değerler alırken, ortalama her bir SSR lokusu başına 2.69 allel 
saptanmıştır. Benzer şekilde Santos ve ark. (2017); Meksika’da 16 mısır popülasyonunun 
genetik yapısını ve çeşitliliğini belirlemede 6 ISSR markörü kullanmıştır ve toplamda %100 
polimorfizm gösteren 69 adet allel üretilmiştir. Yapılan çalışma sonrasında popülasyonun 2 ana 
gruba ayrıldığını bildirmişlerdir.  
Bu araştırmada Polimorfik bilgi içeriği (PBİ) değeri 0.04- 0.43 arasında değişmiş olup, ortalama 
PBİ değeri 0,29 olarak bulunmuştur. En düşük ve en yüksek PBİ değerini veren primerler 
sırasıyla; bnlg249 ve phi015’ dir. Araştırmada 96 adet MAY hattında yapılan genetik çeşitlilik 
çalışması sonuçlarına göre elde edilen filogenetik ağaç Şekil 3.1. de sunulmuştur. UPGMA 
analizi ile elde edilen sonuçlara göre, 96 adet mısır hattı 2 grup oluşturmuş ve hatlar arasındaki 
genetik uzaklık değeri 0.56-1.00 katsayıları arasında bulunmuş olup, ortalama değerin 0.78 
olduğu tespit edilmiştir.  

UPGMA analizi ile elde edilen filogenetik ağaç değerlendirildiğinde, tropik kökenli olan 
MAY31 ile MAY34 ve MAY50 ile MAY52 hatlarının %100 benzer olduğu görülmüştür. 
Kullanılan mısır hatlarından MAY1 ve MAY91 hatlarının birbirine en uzak iki hat olduğu 
gözlemlenmiş olup, bu iki hattın melezlenmesi sonucunda en yüksek “melez azmanlığını” 
gösterebileceği ve bununla beraber iki gruba giren MAY4, MAY77, MAY37, MAY82, 
MAY51, MAY9, MAY11, MAY66, MAY78, MAY21, MAY81 ve MAY14, MAY22, 
MAY36, MAY90, MAY15, MAY6, MAY72, MAY70, MAY74, MAY25, MAY65, MAY53 
mısır hatları arasında yapılacak melezlemelerde daha yüksek melez azmanlığı görülebileceği 
tahmin edilmektedir. MAY1 hattının SS (stiff stalk), MAY91 hattının ise tropik kökenli olduğu 
bilinmekte olup bu durum iki hat melezlendiğinde elde edilen F1’ in melez azmanlığı 
göstereceğini doğrulamaktadır. Lenka ve ark. (2015); 49 mısır hattının genetik çeşitliliğini 12 
ISSR primeri kullanarak belirlemişler ve yüksek heterosis özelliği gösteren hibrit çeşitleri 
geliştirmek için hatlardaki genetik varyasyonun bilinmesinin önemine vurgu yapmışlardır. 

Doksanaltı adet MAY hattında yapılan genetik çeşitlilik çalışması sonuçlarına göre hatlar 
arasındaki genetik uzaklık değeri 0.56-1.00 katsayıları arasında bulunmuş olup, ortalama 
değerin 0.78 olduğu gözlemlenmiştir. Laborda ve ark. (2005), 85 tropik mısır hattı arasındaki 
genetik uzaklık değerinin 0.22-1.00 katsayıları arasında değiştiğini ve ortalama değerin 0.61 
olduğunu bildirerek en yüksek genetik uzaklık değerini tespit etmişlerdir. 
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Şekil 3.1. 96 adet MAY hattına ait filogenetik ağaç 
Şekil 3.2 ’ de sırasıyla analiz sonuçlarından elde edilen 3D görünümleri verilmiştir. Yapılan 
araştırmada PCA (Principle Component Analysis) ölçülerek 3D plotları üretilmiştir. Mısır 
hatlarının birbirlerine olan uzaklıkları 3D plot ile üç boyutlu olarak gözlemlenmiştir ve mısır 
hatlarının oluşturduğu iki grup daha net bir şekilde ortaya konulmuştur. Şekil 3.2 MAY14, 
MAY15, MAY22, MAY23, MAY24, MAY25, MAY36, MAY39, MAY47, MAY67, MAY70, 
MAY72, MAY74, MAY90 mısır hatlarının bir grup ve diğer MAY hatlarının ikinci bir grup 
oluşturduğu görülmektedir. 
Şekil 3.2‘ de verilen 96 adet MAY mısır hatlarının SSR sonuçlarına göre 3D görünümü 
incelendiğinde MAY14, MAY15, MAY22, MAY23, MAY24, MAY25, MAY36, MAY39, 
MAY47, MAY67, MAY70, MAY72, MAY74, MAY90 mısır hatlarının ikinci grupta ve diğer 
MAY mısır hatlarının ise birinci grupta olduğu gözlemlenmektedir. MAY mısır hatlarından 
birinci grupta yer alan 32 hattın SS, 15 hattın lancaster, 28 hattın tropik, 7 hattın herhangi bir 
gruba (unreleated) ait olmadığı ve ikinci grupta yer alan 14 hattan 10 hattın lancaster, 4 hattın 
ise tropik kökenli olduğu tespit edilmiştir.  
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Şekil 3.2. 96 adet MAY hattının SSR sonuçlarına göre 3D görünümü. 

Yüksek maliyetli ve zaman alıcı klasik ıslah metotları ile istenilen düzeyde yüksek verimli ve 
hastalıklara toleranslı mısır hat ve hibritleri elde edilmiş olmasına rağmen; küresel ısınmanın 
sebep olduğu iklim değişiklikleriyle ortaya çıkan; gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık 
farklılıkları, kuraklık, yeni hastalık ve zararlılar ve benzeri etkenlerden dolayı mısırda verim 
kayıpları oluşmaktadır. Islah faaliyetlerinde hiçbir ürün tesadüfi olarak ortaya çıkmamakta, 
bitki ıslahçılarının tarla gözlemleri ve verim sonuçlarına göre elde ettiği deneyimler sayesinde 
farklı hibrit kombinasyonları ile yeni hat popülasyonları elde edilmektedir. Islah 
programlarında mevcut gen kaynaklarının genetik tabanının bilinmesi ıslah programlarının 
yönlendirilmesinde çok önemlidir. Mısır hat ve hibrit ıslahında melezlenen ebeveynler 
birbirinden genetik olarak ne kadar uzaksa elde edilen varyasyon o kadar büyük olmakta ve bu 
olay ıslahçılar tarafından gen kaynaklarının korunması ve arttırılması açısından büyük önem 
taşımaktadır.  
Günümüzde klasik ıslah faaliyetlerine eklenen DNA markırları ile mısır hatları arasında yapılan 
genetik yakınlık-uzaklık çalışmaları sonucunda mevcut gen kaynaklarının birbirlerine olan 
uzaklıkları ve hatların bulunduğu heterotik gruplar tespit edilmektedir. Gelişen bu teknoloji ile 
yapılan çalışmalar, ıslah faaliyetlerinin planlanması ve gen kaynaklarının korunmasında büyük 
kolaylık sağlamakta ve bitki ıslahçılarının başarı şansını arttırmakla beraber ıslahçılar 
tarafından en yüksek “melez azmanlığını” verecek hatların melezlenmesiyle zaman, emek ve 
maddi tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır.  
SSR tekniğinin kullanımı, genetik tabanlı seleksiyon çalışmalarında her geçen gün artmaktadır. 
SSR primerleri yüksek oranda polimorfik bant verme özelliğine sahip olduğundan bitkilerde 
genetik tabanlı ayrımlarda önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Kültüre alınmış siyez buğdayı (Triticum monococcum L. subsp. monococcum) Triticum cinsine 
ait diploid buğday grubundandır. Bu tür Verimli Hilal bölgesinde takriben milattan önce 
7500'de kültüre alınan ilk kültür bitkilerden birisidir. Siyez; dünyanın birçok bölgesinde 
yüzyıllar boyu farklı isimler altında yetiştirilmiş olup, günümüzde Türkiye, Kafkasya, Avrupa 
ve Fas'ın kıraç bölgelerinde halen yetiştirilmektedir. Bazı ülkelerde tarımının yapılmamasına 
rağmen, olumsuz doğa koşullarına karşı toleransı, biyotik ve abiyotik stres koşullarına olan 
dayanıklılığı, yüksek besin değeri ve verimsiz topraklarda kabul edilebilir verim yeteneği 
sebebiyle yeniden tarımı yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde son yıllarda siyez buğdayına ilgi 
de git gide artmaktadır. Özellikle besleyici değerinin yüksek olması, bu talebi tetiklemiştir. 
Siyez buğdayındaki genetik çeşitlilik hem diploid buğdaylar hem de ekmeklik ve makarnalık 
buğday ıslah programları için çok büyük bir önem arz etmektedir. Günümüzde buğday ıslahı 
çalışmalarında kullanılan gen kaynaklarındaki genetik varyasyon oranı gitgide azalmaktadır. 
Bunun neticesinde buğday ıslahçıları özellikle biyotik ve abiyotik faktörlere karşı dayanıklılığı 
bilinen yabani buğday türlerini veya primitif formları ıslah çalışmalarında kullanmaya 
başlamışlardır. Ülkemizde tescilli bir siyez buğday çeşidi bulunmamaktadır. Bu bağlamda 
ülkemizde ticareti yapılabilir bir çeşit geliştirilmesi için siyez buğday ıslahına başlanılması 
gerekmektedir. Bunun içinde ilk önce gen kaynağının oluşturulması, hem moleküler hem de 
agro-morfolojik olarak karakterize edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı, bu çalışmada farklı 
ülkelerden temin edilmiş 64 adet siyez buğday genotipi Çukurova koşullarında yetiştirilmiş ve 
bazılarının Çukurova koşullarına uygun olduğu, diğerlerinin ise gerekli vernalizasyon ihtiyacı 
karşılanmadığı için uygun olmadığı, aynı zamanda agro-morfolojik özellikler bakımından da 
geniş bir varyasyonun bulunduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler amaca uygun siyez 
çeşitlerinin geliştirilmesinde kullanılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Islah, Siyez, Genetik Çeşitlilik 

ABSTRACT 

Domesticated einkorn wheat was obtained from Triticum monococcum L. subsp. monococcum, 
and it is diploid wheat belonging to Triticum genus. This is one of the first plants in the Fertile 
Crescent to be cultivated at around 7500 BCE. Einkorn has been cultured in many regions 
throughout the world by different names. Currently, it is to being cultivated in Turkey, the 
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Caucasus, Europe, and Morocco's arid regions. Although it is not cultivated in some countries, 
it has started to be re-cultivated due to its resistance to negative natural conditions, resistance 
to biotic and abiotic stress conditions, high nutritional value and acceptable yield ability in poor 
soil conditions. In our country, interest in einkorn wheat has been increasing in recent years. 
Especially the high nutritious value triggered this demand. Genetic diversity in einkorn wheat 
is of great importance for both diploid and bread and durum wheat breeding programs. The rate 
of genetic variation in germplasm used in wheat breeding studies is decreasing gradually. As a 
result, wheat breeders have started to use wild wheat species or primitive forms known to be 
resistant to biotic and abiotic factors in breeding studies. There is no registered einkorn wheat 
cultivar in our country. In this context, it is necessary to start einkorn breeding to develop a 
tradeable variety in our country. Therefore, a germplasm source must first be formed and 
characterized molecularly and agro-morphologically. Therefore, in this study, 64 einkorn wheat 
genotypes obtained from different countries were grown in Çukurova conditions and 
characterized agro-morphological. According to analysis, 64 einkorn wheat genotypes showed 
a high genetic variation. According to the agro-morphological characteristics, some of 
genotypes examined were found to be suitable for Çukurova conditions, others were not suitable 
because the required vernalization requirement was not met, and there was a wide variation in 
terms of agro-morphological features. The data obtained can be used in the development of 
einkorn wheat cultivars. 

Keywords: Breeding, Einkorn, Genetic Diversity 
 

1. GİRİŞ 

Kültüre alınmış siyez, Triticum monococcum L. subsp. monococcum, Triticum cinsine aittir. 
Siyez buğdayı, Triticum monococcum L. subsp aegilopoides ile birlikte diploid buğday 
grubunun bir parçasını oluşturur. Uluslararası literatürde “Einkorn” olarak isimlendirilen siyez 
buğdayı, Almanca’da "tek dane" anlamına gelmekte olup bu durum siyez başağındaki 
başakçığın tek daneye sahip olduğunu belirtmektedir. Uluslararası literatürde “Einkorn” hem 
yabani (subsp. aegilopoides) hem de kültür (subsp. monococcum) formlar için kullanılır. 
Kültüre alınmış siyez buğdayı, Triticum monococcum L. subsp. monococcum (2n = 2x = 14, 
AmAm),  Verimli Hilal bölgesinde kültüre alınan ilk bitkilerden birisidir. Arkeolojik alanlarda 
bulunan dane kalıntılarına göre, takriben milattan önce 7500'de kültüre alınmıştır (Nesbitt ve 
Samuel 1996; Zohary ve Hopf 2000). Siyez; Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da 
yüzyıllar boyu farklı isimler altında yetiştirilmiş olup, günümüzde Türkiye, Kafkasya, Avrupa 
ve Fas'ın kıraç bölgelerinde halen yetiştirilmektedir. Bazı ülkelerde tarımının yapılmamasına 
rağmen, olumsuz doğa koşullarına karşı dayanıklılığı, biyotik ve abiyotik stres koşullarına olan 
dayanıklılığı, yüksek besin değeri ve verimsiz topraklarda kabul edilebilir verim yeteneği 
sebebiyle yeniden tarımı yapılmaya başlanmıştır (Padulosi ve ark, 1996; Zohary ve Hopf 2000). 

Farklı ülkelerden toplanan siyez populasyonlarının çeşitliliğinin değerlendirilmesi, faydalı 
özelliklerin buğday ıslahında kullanımını sağlayacaktır. Knupffer (2009), 54 adet tohum gen 
bankasında 5366 adet siyez genotipinin bulunduğunu ve koruma altında olduğunu, ancak bu 
genotiplerin oldukça sınırlı bir kısmının farklı amaçlar için analiz edildiğini rapor etmiştir. 
Guzy ve ark. (1989), siyez buğday genotipleri arasında verim bakımında yüksek bir genetik 
varyasyonun olduğunu rapor etmiştir. Sharma ve ark. (1981) yapmış olduğu siyez buğdayı ıslah 
programı dahilinde ekmeklik ve makarnalık buğdaydan daha erkenci ve bitki boyu bakımından 
da daha kısa genotiplerin elde edilebileceğini rapor etmiştir. Empilli ve ark. (2000), farklı 
coğrafi bölgelerden toplanmış olan 1039 adet siyez buğday genotipini 16 agro-morfolojik 
özellik bakımından analiz etmişlerdir. Bu araştırma sonucunda, incelenen siyez buğday 
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genotipleri arasında; erkencilik ve bitki boyu için yüksek bir çeşitliliğim olduğunu rapor 
etmişlerdir. Bu çalışma sonunda özellikle bindane ağırlığı 40 g'dan yüksek olan 13 adet siyez 
buğday genotipi belirlediklerini bildirmişlerdir. Butnaru ve ark. (2003), Romanya ve 
Macaristan'dan toplanan 37 adet siyez buğday genotipini kullanarak yapmış oldukları 
çalışmada, siyez buğday genotiplerinin başak ve dane ağırlığı özellikleri bakımından oldukça 
geniş bir genetik varyasyona sahip olduğunu rapor etmişlerdir. Bu çalışmada farklı ülkelerden 
temin edilmiş 64 adet siyez buğday genotipi Çukurova koşullarında yetiştirilmiş ve 
agromorfolojik özellikler bakımından karakterize edilmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırmada farklı ülkelerden getirilen 120 adet siyez buğdayı genotipi materyal olarak 
kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan 64 adet siyez buğday genotipi 2017-2018 yetiştirme sezonunda Çukurova 
şartlarında ekilmiştir. Denemeler, 3 tekerrürlü olaarak tesadüf blokları deneme desenine göre 
uygun olarak kurulmuştur. Tohumlar her parsel için ayrı ayrı tartılıp, el ile 2-3-cm derinliğe 
ekilmiştir. Parseller; 2 m uzunluğundaki 3 sıradan oluşmakta ve sıra üzeri 10 cm sıra arası 20 
cm olacak şekilde ekim yapılmıştır. Ekim, Kasım-2017 ayı içerisinde yapılmıştır. Ekimden 
önce dekara 8 kg/da saf N ve 8 kg P2O5 gelecek şekilde 20-20-0 kompoze gübre verilmiştir. 
Bitkilerin kardeşlenme-sapa kalkma dönemdeki ihtiyacına bağlı olarak tekrar bitkilerin 
ihtiyaçları kadar azot gübrelemesi yapılmıştır. Bitki gelişmesi sırasında yabancı ot sorunu 
olduğunda elle mücadele yapılmıştır. Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde, parseller elle hasat 
edilerek, elle harmanlanmıştır. 

Her parselde, başaklanma süresi (gün), başaklanma-erme süresi (gün), bitki boyu (cm), üst 
boğum arası uzunluğu (cm), başak uzunluğu (cm), başak ağırlığı (g), başakta başakçık sayısı 
(adet), başakta dane sayısı (adet), başakta dane ağırlığı (g), başak hasat indeksi, bindane ağırlığı 
(g) ve bitki verimi gibi gözlem, ölçüm ve tartımlar Genç (1974) ve Kırtok (1982) tarafından 
açıklanan yöntemlere göre yapılmıştır.  

Çalışma sonucunda elde edilen verilere ait basit istatistik analizleri JMP Statistical V13.2 
programı ile gerçekleştirilmiştir.  

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

2016-2017 ve 2017-2018 yıllarına ait en yüksek ve en düşük değerlere sahip genotipler ve 
ortalama değerler Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Siyez buğday genotiplerinde bazı bitkisel özellikler için belirlenen ortalama, en 
düşük ve en yüksek veriler 
Genotipler Bitki Boyu 

(cm) 
Üst Boğum 
Uzunluğu (cm) 

Başak 
Uzunluğu (cm) 

Başak 
Ağırlığı (g) 

Başakta Başakçık 
Sayısı (Adet)  

Başakta Dane 
Sayısı (Adet) 

Başak 
Verimi (g) 

En yüksek 151.18 (TR) 59.32 (IT) 12.45 (AL) 2.69 (AL) 53.50 (AL) 68.50 (AL) 1.73 (AL) 
En düşük 100.0 (TR) 35.25 (TR) 4.65 (YUN, IB) 0.64 (YUN)  21.10 (YUN) 17.77 (YUN) 0.41 (YUN) 
Ortalama 124.88 47.97 9.65 1.44 36.92 37.73 0.89 
TR: Türkiye, IT: İtalya, AL: Arnavutluk, YUN: Yunanistan, IB: İberya 

Çizelge1 incelendiğinde, en düşük bitki boyu 100,17 cm ile IDS1260 (Türkiye) genotipinde, en 
yüksek 151,18 cm ile IDS481 (Türkiye) genotipinde saptanmış ve ortalama 124,88 cm olarak 
tespit edilmiştir. Üst boğum uzunluğu bakımından en düşük değer 35,25 cm ile IDS373 (İtalya) 
genotipi, en yüksek değer 59,32 cm ile IDS481 (Türkiye) genotipi olarak belirlenmiş, ortalama 
ise 47,97 cm olmuştur. Başak uzunluğu bakımından en düşük değer 4,65 cm ile IDS108 
(Arnavutluk) genotipi, en yüksek değer 12,45 cm ile IDS338 ve IDS12 (Yunanistan, İberya) 
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genotiplerinde belirlenmiş ve ortalama değer 9,65 cm olmuştur. Başak ağırlığı en düşük 0,64 g 
ile IDS108 (Arnavutluk) genotipinde , en yüksek ise 2,69g ile  IDS338 (Yunanistan) 
genotipinde saptanmış, ortalama başak ağırlığı 1,44g olarak tespit edilmiştir. Başakta başakçık 
sayısı bakımından en düşük değer 21,10 adet ile IDS108 (adet Arnavutluk), en yüksek 
IDS338’de 53,50 adet ve ortalama 36,92 adet olarak belirlenmiştir. Başakta dane sayısı 
bakımından en düşük değer 17,77 adet ile IDS108 (Arnavutluk) genotipi, en yüksek değer 68,50 
adet ile IDS338 (Yunanistan) genotipinde saptanmış, ortalama 37,73 adet olarak belirlenmiştir. 
En düşük başak verimi değeri 0,41 g ile IDS108 (Arnavutluk) genotipi, en yüksek 1,73g ile 
IDS3338 (Yunanistan) genotipinde tespit edilmiş, ortalama 0,89 gr olmuştur.  

Çizelge 2. Genotiplere ait agro morfolojik özelliklere ait varyans analiz sonuçları 

  Bitki boyu (cm) Üst boğum uzunluğu (cm) Başak uzunluğu (cm) 
VK SD TKO F TKO F TKO F 
Tekrar 4 26.6441 1.2559 32.1734 1.6085 0.5645 0.8712 
Genotip 63 871.2692 41.0692*** 181.4667 9.0725*** 15.9128 24.5589*** 
Yıl 1 14237.811 671.1310*** 5955.8627 297.7668*** 1.6801 2.5930 
Yıl x Genotip 63 190.8214 8.9948*** 60.5008 3.0248*** 2.1974 3.3913*** 
Hata 252 21.2147  20.0018  0.6479  
Toplam 383       
Varyasyon  
Katsayısı  3.6881% 9.3226% 8.341% 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Çizelge 2’nin devamı. 
  Başak ağırlığı (g) Başakta başakçık sayısı 

(Adet) 
Başakta dane sayısı 
(Adet) 

Başak verimi (g) 

VK SD TKO F TKO F TKO F TKO F 
Tekrar 4 0.0312 0.4211 4.9454 0.4126 5.6723 0.1392 0.0211 0.4637 
Genotip 63 1.1328 15.2996*** 147.9103 12.341*** 565.7179 13.8782*** 0.5215 11.4626*** 
Yıl 1 25.9168 350.0179*** 129.5026 10.8053** 3022.8928 74.1578*** 21.0001 461.5748*** 
Yıl x Genotip 63 0.1753 2.3670*** 46.8146 3.9061*** 104.6812 2.568*** 0.1256 2.7613*** 
Hata 252 0.0740  11.9851  40.763  0.0455  
Toplam 383         
Varyasyon  
Katsayısı  18.9418% 8.7639% 8.7639% 23.955% 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

2016-2017 ve 2017-2018 yıllarına ait birleştirilmiş varyans analiz sonuçlarına göre incelenen 
özellikler bakımından Genotip, Yıl ve YılxGenotip interaksiyonları göz ününde 
bulundurularak, bitki boyu, üst boğum uzunluğu, başak uzunluğu, başak ağırlığı, başakta 
başakçık sayısı,  başakta dane sayısı ve başak verimi gibi özellikler açısından 0.001 düzeyinde  
önemli farklılıklar tespit edilmiş, yalnızca başak uzunluğu açısından yıllar arasında herhangi 
bir istatistiki farklılık tespit edilememiştir.  

Çizelge 3. Genotiplere ait incelen özellikler arasındaki korelasyon katsayısı değerleri 

 Bitki 
Boyu  

Üst Boğum 
Uzunluğu  

Başak 
Uzunluğu  

Başak 
Ağırlığı  

Başakta 
Başakçık 
Sayısı  

Başakta 
Dane Sayısı  

Başak 
Verimi  

Üst Boğum 
Uzunluğu 

0.557*** —      

Başak 
Uzunluğu  

0.566*** 0.282*** —     

Basak Ağırlığı  0.617*** 0.566*** 0.619*** —    
Başakta 
Başakçık 
Sayısı  

0.537*** 0.189** 0.759*** 0.57*** —   
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Başakta Dane 
Sayısı  

0.563*** 0.352*** 0.665*** 0.727*** 0.683*** —  

Başak Verimi  0.537*** 0.576*** 0.471*** 0.946*** 0.453*** 0.645*** — 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

2016-2017 ve 2017-2018 yıllarına ait birleştirilmiş korelasyon katsayısı değerleri Çizelge 3’te 
verilmiştir. Korelasyon tablosunda 0,5’ten büyük değerler değerlendirilmiştir. Çizelge 3 
incelendiğinde, genotipler arasında incelenen özellikler bakımından 0.001 düzeyinde önemli 
farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre, bitki boyu ile üst boğum uzunluğu, başak uzunluğu, 
başak ağırlığı, başakta başakçık sayısı, başakta dane sayısı, ve başak verimi özellikleri, üst 
boğum uzunluğu ile başak uzunluğu, başak ağırlığı, başakta dane sayısı ve başak verimi 
özellikleri, başak uzunluğu ile başak ağırlığı, başakta başakçık sayısı, başakta dane sayısı ve ve 
başak verimi özellikleri, başak ağırlığı ile başakta başakçık sayısı, başakta dane sayısı ve başaka 
verimi özellikleri, başakta başakçık sayısı ile başakta dane sayısı ve başak verimi özellikleri ve 
başakta dane sayısı ile başak verimi gibi özellikler arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu 
tespit edilmiştir.  

4. SONUÇ  

Ülkemizde son yıllarda siyez buğdayına ilgi git gide artmaktadır. Özellikle besleyici değerinin 
yüksek olması, bu talebi tetiklemiştir. Siyez buğdayındaki genetik çeşitlilik hem diploid hem 
de ekmeklik ve makarnalık buğday ıslah programları için çok büyük bir önem arz etmektedir. 
Günümüzde buğday ıslahı çalışmalarında kullanılan gen kaynaklarındaki genetik varyasyon 
oranı gitgide azalmaktadır. Bunun neticesinde buğday ıslahçıları özellikle biyotik ve abiyotik 
faktörlere karşı dayanıklılığı bilinen yabani buğday türlerini veya primitif formları ıslah 
çalışmalarında kullanmaya başlamışlardır.  
Türkiyede tescilli bir siyez buğday çeşidi bulunmamaktadır. Bu bağlamda ülkemizde ticareti 
yapılabilir bir çeşit geliştirilmesi için siyez buğday ıslahına başlanılması gerekmektedir. Bunun 
içinde ilk önce gen kaynağının oluşturulması hem moleküler hem de agro-morfolojik olarak 
karakterize edilmesi gerekmektedir. 
Bundan dolayı, bu çalışmada farklı ülkelerden temin edilmiş 64 adet siyez buğday genotipini 
Çukurova koşullarında yetiştirilmiş ve agro-marfolojik özellikler bakımından incelenmiştir. 
Farklı ülke orjinli genotiplerden bazılarının Çukurova koşullarına uygun olduğu, diğerlerinin 
ise gerekli vernalizasyon ihtiyacı karşılanmadığı için uygun olmadığı, aynı zamanda agro-
morfolojik özellikler bakımından da geniş bir varyasyonun bulunduğu belirlenmiştir. Elde 
edilen veriler amaca uygun siyez çeşitlerinin geliştirilmesinde kullanılabilecektir. 
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ÖZET 
Siyez buğdayı (T.monococcum) Verimli Hilal Bölgesinde kültüre alınan ilk buğday türüdür. 
Özellikle arkeolojik alanlarda bulunan buğday daneleri, siyez buğdayının günümüzden yaklaşık 
12.000 yıl önce T.monococcum subsp. boeoticum’dan evcilleştirildiğini bildirilmiştir. Daha 
sonra yapılan moleküler çalışmalar, Siyez buğdayının ilk defa Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde (Karacadağ/Diyarbakır) kültüre alındığını göstermiştir. Siyez buğdayı kültüre 
alınmasından sonra yerini aşamalı olarak makarnalık ve ekmeklik buğdaya bırakmıştır. Halen 
sınırlı olsa da farklı ülkelerde siyez buğday tarımı yapılmaktadır. Siyez buğdayı diğer tahıllarla 
karşılaştırıldığında yüksek besleme değeri nedeni ile tüketiciler tarafından talep görmeye 
başlamış ve sağlıklı bir gıda olarak yeniden keşfedilmiştir. Ayrıca, abiyotik ve biyotik stres 
faktörlerine karşı dayanıklı, fakir topraklarda adaptasyon yeteneğinin yüksek ve düşük girdi 
maliyeti gibi sebeplerden dolayı organik tarım için uygun bir tahıl türüdür. Bu nedenlerden 
dolayı siyez buğdayının önemini her geçen gün arttırmaktadır. Türkiye’de siyez buğdayının 
yetiştiriciliği hakkında detaylı saha çalışması 1925-1927 yılları arasında Zhukovsky ve ekibi 
tarafından yapılmıştır. Bu yıllar arasında siyez ve gernik buğday ekim alanlarının Türkiye’nin 
buğday ekim alanlarının %1-2’lik kısmını oluşturduğu rapor edilmiştir. Siyez buğday tarımı 
ülkemizde yoğunlukla Kastamonu ili olmak üzere, Bolu, Sinop, Balıkesir, Bilecik ve Çankırı 
illerinde hâlen yapılmaktadır. Bu çalışmada; “ID1623” x “Monlis” siyez buğday melez 
kombinasyonundan tek tohum soy yöntemine göre geliştirilmiş ve F8 kademesinde olan 160 
adet rekombinant kendilenmiş hatları, 3 farklı lokasyonda yetiştirilmiş ve agro-morfolojik 
özellikler bakımından analiz edilmiştir. Analiz sonucunda genotipler arasında geniş bir 
varyasyonun olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu melez kombinasyon için amaca 
uygun kantitatif özellik bölgelerinin haritalanmasında kullanılabilecektir. Aynı zamanda bu 
genotipler, ülkemiz siyez buğday çeşidi geliştirme çalışmalarında ıslah materyali olarak da 
kullanılabilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Siyez Buğdayı, Islah, Karakterizasyon  

ABSTRACT 

Einkorn wheat (T.monococcum) is the first wheat cultivated in the Fertile Crescent. Especially, 
wheat grains found in archaeological sites, show that einkorn wheat was domesticated from its 
wild progenitor T.monococcum subsp. boeoticum approximately 12,000 years ago. The later 
studies using molecular markers show that the einkorn wheat has been domesticated for the first 
time in the Southeastern Anatolia Region of Turkey, particularly in Karacadağ/Diyarbakır 
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region. After domestication, einkorn wheat has been gradually replaced by durum wheat and 
bread wheat. Einkorn wheat is still cultivated in different countries as small scale. Einkorn 
wheat has started to be demanded by consumers due to its high nutritious value compared to 
other cereals and has been rediscovered as a healthy food. Besides, due to its resistance to 
abiotic and biotic stress factors, ability to adapt to poor soils and suitable for organic farming 
with low input costs, the importance of einkorn wheat increases more and more. Detailed field 
study on the cultivation of einkorn wheat in Turkey has made by Zhukovsky and his team 
between the years 1925-1927. It was reported that the growing areas of einkorn wheat and 
emmer wheat in Turkey during those years were 1-2 % of the total wheat-growing areas. 
Einkorn wheat is still being cultivated in Kastamonu, Bolu, Sinop, Balıkesir, Bilecik, and 
Çankırı. In this study; 160 recombinant inbred lines, which were developed based on single 
seed descent method from “ID1623” x “Monlis” einkorn, was planted in three locations, and 
were characterized according to agro-morphological traits. As a result of the analysis, it was 
determined that there was a high variation among genotypes. The results can be used to map 
some QTLs of agro-morphological traits in this population. Also, these genotypes can be used 
as breeding material for improving einkorn wheat varieties of our country. 

Keywords: Einkorn Wheat, Breeding, Characterization  
 
1. GİRİŞ 

Siyez buğdayı, (Triticum monococcum L. ssp. monococcum (2n=2x=14, AmAm )) tarımın 
başlamasında rol oynayan önemli bir kültür bitkisidir (Nesbitt ve Samuel 1996). Kültüre alınan 
siyez buğdayı; gernik buğdayı (Triticum turgidum L. subs. dicoccon (Schrank) Thell. 
(=T.dicoccon Schrank)) ve kavuzlu ekmeklik buğday (Triticum aestivum L. subs. spelta (L.) 
Thell. (=Triticum spelta L.)) ile aynı grupta yer almaktadır. Harmandan sonra daneye yapışık 
kalan sert kavuzlarıyla karakterize olmuştur. Siyez buğdayı morfolojik olarak Dorofeev vd. 
(1979) ve Filatenko vd. (2002) tarafından detaylı olarak tanımlanmıştır. Siyez buğdayının 
koleoptilleri antosiyanlı, koyu yeşil ve zayıf tüylüdür. Siyez buğdayının bitki boyunun 64 cm 
ile 113 cm arasında değiştiği ve yüksek kardeşlenme kabiliyetine sahip olduğu rapor edilmiştir 
(Karagöz vd., 2006). Bitki sapının içi boş, ince duvarlı, esnek ve yatmaya karşı dirençlidir 
(Flaksberger 1935). Birinci boğum arası kısa ve boğumlar tüylüdür. Yapraklar ortalama 18 cm 
uzunluğunda, dar (0.7-1.4 cm) ve kısa tırtırlıdır (dişli). Kulakçıklar hafif yeşilimsidir. Her 
başakta ortalama 20-30 başakçık olmak üzere, başaklar ortalama 6-12 cm uzunluğunda, yandan 
basık, dar ve sıkıdır. Kılçıklar uzun ve dişlidir. Başakçıklar dikdörtgen-oval şeklinde ve 
genellikle tek bir çiçek içermektedir. Anterler 5-6 mm uzunluğundadır. Kavuzun omurga dişleri 
1.0-1.3 mm ve yan dişleri 0.2-0.5 mm uzunluğundadır. Tane dikdörtgen, düz, ince, camsı ve 
küçüktür (15-35 mg) (Humpheries 1980; Terrel ve Peterson 1993). Siyez buğdayı, kendine 
döllenmekle birlikte olağandışı durumlarda yabancı döllenme de görülebilmektedir (Zohary ve 
Hopf 2000).   

Yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerden toplanıp farklı gen bankalarında muhafaza edilen siyez 
buğdayının sahip olduğu genetik çeşitliliğin tanımlanması; bunların  hem ekmeklik hem de 
makarnalık buğday ıslahında kullanılması, aynı zamanda siyez buğday ıslahında da 
kullanılabilecek olması açısından önem arz etmektedir. Knüppfer (2009) 5367 adet siyez 
buğday genotipinin  gen bankalarında muhafaza edildiğini,  ancak bu genotiplerden küçük bir 
kısmının analiz edildiğini rapor etmiştir. Guzy  ve ark. (1989) siyez buğday genotiplerini verim 
özellikleri bakımından karşılattırdığı çalışmalarında verim bakımından genotipler arasında bir 
varyasyonun olduğunu rapor etmişlerdir. Castagana ve ark. (1993) siyez buğday genotipleri 
içerisinde başak morfolojisi ve bitkinin vejetatif kısımlarının morfolojisinde  geniş bir genetik 
çeşitliliğin olduğunu bildirmişlerdir. Butnaru ve ark. (2003) Romanya ve Macaristan’da 
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toplanan 37 siyez  buğday genotipinde başakta tane sayısı ve tane ağırlığı bakımından genetik 
varyasyonun bulunduğunu rapor etmişlerdir. Brandolini ve ark. (2013), 169 adet siyez buğday 
genotipinde bitki, başak ve dane ile ilişkili 24 adet özelliği incelediklerini, genotipler arasında 
incelenen özellikler bakımından genetik varyasyonun bulunduğunu, aynı zamanda bulunan 
genetik varyasyonun siyez buğday genotiplerinin orijinlerine göre bir gruplaşma gösterdiklerini 
rapor etmişlerdir. 

Bu çerçevede farklı ülkelerden toplanan siyez buğday genotiplerinin genetik çeşitliliğin 
belirlenmesi hem siyez hem de makarnalık ve ekmeklik buğday ıslahında kullanılması 
açısından daha da önemli olmaktadır. Bu çalışmada; “ID1623” x “Monlis” siyez buğday melez 
kombinasyonundan tek tohum soy yöntemine göre geliştirilmiş ve F8 kademesinde olan 160 
adet rekombinant kendilenmiş hatları, 3 farklı lokasyonda yetiştirilmiş ve agro-morfolojik 
özellikler bakımından analiz edilmiştir. 

 
2. MATERYAL VE METOT 

Araştırma kapsamında, ID1623 ve MONLIS melez kombinasyonuna ait kendilenmiş 
rekombinant hatlar ve iki anaç genotip, 2017-2018 yetiştirme sezonunda üç lokasyonda 
(Taban/ÇÜ-Adana, Kıraç/ÇÜ_Adana ve Konya) ekilmiştir.  

 
Denemeler, 3 bloktan oluşan ve her blokta 54 genotip ve 4 kontrol çeşit olmak üzere 58 
genotipin yer aldığı Augmented deneme desenine uygun olarak kurulmuştur. Araştırmada Siyez 
buğday için tescilli bir çeşit olmadığından çalışmada Adana lokasyonunda kontrol olarak, 
Adana 99, Özkan, Yakamoz ve Osmaniyem ekmeklik buğday çeşitleri, Konya lokasyonunda 
ise Konya 2002, Sultan, Esperial ve Tosunbey ekmeklik buğday çeşitleri kullanılmıştır. 
Anaçlar, kontrol çeşitler ve rekombinant kendilenmiş genotiplere ait tohumlar temizlenip bin 
dane ağırlığı ve çimlenme yüzdeleri belirlenmiş, m2’ye 450 canlı tohum düşecek şekilde her 
parsele atılacak tohumluk miktarı hesaplanmıştır. Tohumlar her parsel için ayrı ayrı tartılıp, sıra 
arası 20 cm olan, 2 m uzunluğundaki 2 sıraya, ekim derinliği 2-3 cm olacak şekilde elle 
ekilmiştir. Denemeler, Taban/ÇÜ-Adana lokasyonunda 25.11.2017, Kıraç/ÇÜ-Adana 
lokasyonunda 22.12.2017 ve Konya lokasyonunda 31.10.2017 tarihlerinde ekilmiştir. 
Denemelerde dekara toplam 16 kg saf N ve 8 kg P2O5 gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. 
Ekimden önce dekara 8 kg/da saf N ve 8 kg P2O5 gelecek şekilde 20-20-0 kompoze gübre 
verilerek azotun yarısı ve fosforun tamamı toprağa atılmıştır. Azotun diğer yarısı ise 
kardeşlenme-sapa kalkma dönemlerinde iki eşit kısımda üre gübresi olarak verilmiştir.  
Her parselde, aşağıda açıklanan gözlem, ölçüm ve tartımlar Genç (1974) ve Kırtok (1982) 
tarafından açıklanan yöntemlere göre yapılmıştır.  

• Bitki boyu (cm): Her parselde tesadüfi olarak belirlenen 10 bitkide, bitkinin kök 
boğazından, kılçıklar hariç, başakta üst başakçık ucuna kadar olan uzunluk cm olarak 
ölçülmüştür. 

• Üst boğum arası uzunluğu (cm): Har parselden tesadüfi olarak alınan 10 bitkide üst 
boğum arası uzunluğu cm olarak ölçülmüştür.  

• Başak Uzunluğu (cm): Her parselden tesadüfi olarak alınacak 10 başakta, başak alt 
boğumundan kılçıklar hariç, başakta üst başakçık ucuna kadar olan uzunluk cm olarak 
ölçülmüştür.  

• Başak ağırlığı: Her parselden tesadüfi olarak alınacak 10 başak 0.01 gr duyarlı 
elektronik terazide tartılacak ve başak ağırlığı gr cinsinden bulunmuştur.  

• Başakta Başakçık Sayısı: Her parselden tesadüfi olarak alınacak 10 başakta, fertil ve 
steril başakçık sayısı toplanarak bitki başına toplam başakçık sayısı adet olarak 
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hesaplanacaktır. Aynı zamanda bu vesile ile başakta fertil ve steril başakçık sayısı da 
hesaplanmıştır.  

• Başakta dane sayısı: Har parselden tesadüfi olarak alınacak 10 başak ayrı ayrı harman 
edilip daneleri sayılarak, bir başaktaki dane sayısı adet olarak bulunacaktır. 

• Başakta dane ağırlığı: Her parselden tesadüfi olarak alınacak 10 başakta elde edilen 
daneler 0.01 gr duyarlı elektronik terazide tartılacak ve bir başaktaki ortalama dane 
ağırlığı gr cinsinden bulunmuştur.  

• Başak hasat indeksi: Her parselden tesadüfi olarak alınacak 10 başaktan elde edilen 
danelerin ağırlığı, aynı başaklardan elde edilen başak ağırlığına bölünerek 
hesaplanmıştır.  

• Bindane ağırlığı: Her bir parsel ürününden dört tekrarlama ile şansa bağlı olarak 
alınacak 100 danelik örnekler 0.01 gr duyarlı elektronik terazi ile tartılarak gr cinsinden 
1000 dane ağırlığı hesaplanmıştır.  

 
Çalışma sonucunda elde edilen verilere ait basit istatistik analizleri JMP Statistical V13.2 
programı ile gerçekleştirilmiştir.  

 
3. BULGULAR ve TARTIŞMA  
3.1.Taban/ÇÜ-Adana lokasyonunda yürütülen tarla denemesinde elde edilen veriler 

 
Araştırma kapsamında, Taban/ÇÜ-Adana lokasyonunda yetiştirilen ID1623 ve MONLIS melez 
kombinasyonuna ait kendilenmiş rekombinant hatlar ve iki anaç genotipte, bitki boyu, üst 
boğum uzunluğu, başak uzunluğu, başak ağırlığı, başakta başakçık sayısı, başakta dane sayısı, 
başak verimi, bin dane ağırlığı ve başak indeksine ait minimum, maksimum ve ortalama 
değerler Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Taban/ÇÜ-Adana lokasyonunda incelenen özelliklere ait minimum, maksimum ve 
ortalama değerler 

  
Bitki 
boyu 
(cm) 

Üst 
Boğumarası 

Uzunluğu 
(cm) 

 
Başak 

Uzunluğu 
(cm) 

 
Başak 

Ağırlığı 
(g) 

Başakta 
Başakcık 

sayısı 
(adet) 

Başakta 
Dane 
Sayısı 
(adet) 

 
Başak 
Verimi 

(g) 

 
Bindane 
Ağırlığı 

(g) 

 
Başak 

İndeksi 
(%) 

Ortalama 111.3 38.92 10.138 0.982 40.287 31.430 0.402 12.701 0.387 
Std. Sap. 15.42 5.15 0.874 0.287 2.854 7.336 0.183 3.558 0.099 
Minimum 76.13 19.90 8.267 0.528 33.667 12.933 0.103 7.377 0.038 
Maksimum 197.0 50.33 12.433 1.883 48.867 48.600 0.969 25.703 0.588 
 
Tablo 1 detaylı incelendiğinde, bitki boyunun 76.3 ile 197 cm arasında değiştiği ve ortalama 
111.3 cm olduğu saptanmıştır. Üst boğum arası uzunluğunda minimum değer 19.90 cm, 
maksimum değer 50.33 cm ve ortalama değer 38.92 cm olarak belirlenmiştir. Başak 
uzunluğunda minimum değer 8.267 cm, maksimum değer 12.433 cm ve ortalama değer 10.138 
cm olarak saptanmıştır. Başak ağırlığında minimum değer 0.528 g, maksimum değer 1.883 g 
ve ortalama değer 0.982 g olmuştur. Başakta başakçık sayısı 33.667 ile 48.867 adet arasında 
değişirken ortalama değer 40.287 adet olmuştur. Başakta dane sayısı, minimum 12.933 adet, 
maksimum 48.60 adet ve ortalama olarak 31.430 adet olarak bulunmuştur. Başak verimi 0.103 
ile 0.969 g arasında değişmiş olup ortalama 0.402 g olarak saptanmıştır. Bin dane ağırlığında 
minimum değer 7.377 g, maksimum değer 25.703 g  ve ortalama değer ise 12.701 g olarak 
saptanmıştır. Başak indeksi değerinin ise 0.038 ile 0.588 arasında değiştiği ve ortalama 0.387 
olduğu saptanmıştır. 2018 yılının bahar aylarının kurak ve sıcak geçmesi bitkilerde önemli bir 
varyasyonun oluşmasına neden olmuştur. 
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Taban/ÇÜ-Adana lokasyonuna ait özellikler arasındaki korelasyon katsayı değerleri 
incelendiğinde (Tablo 2), sadece başaklanma gün sayısının diğer özelliklerle negatif yönde bir 
korelasyona sahip olduğu, geriye kalan özelliklerin birbirleriyle neredeyse tümüyle pozitif 
yönde bir korelasyona sahip olduğu belirlenmiştir.  Korelasyonların değerlendirilmesinde 
sadece korelasyon katsayısı 0.5 üzerinde olan ilişkiler göz önüne alınmıştır. Tablo 
2’incelendiğinde, başakta dane sayısı ile başak ağırlığı, başakta dane ağırlığı ile başak ağırlığı, 
başakta dane ağırlığı ile başakta dane sayısı, bin dane ağırlığı ile başak ağırlığı, bindane ağırlığı 
ile başakta dane ağırlığı, başak indeksi ile başakta dane sayısı, başak indeksi ile başakta dane 
ağırlığı, başak indeksi ile bin dane ağırlığı, başakta başakçık sayısı ile başak uzunluğu, başakta 
başakçık sayısı ile başak ağırlığı ve başakta başakçık sayısı ile başakta dane sayısı arasında  çok 
önemli ve olumlu ilişki olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 2. Taban/ÇÜ-Adana lokasyonunda incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayıları 
 Bitki 

Boyu 
(cm) 

Üst Boğum 
Uzunluğu (cm) 

Başak 
Uzunluğu 
(cm) 

Başak 
Ağırlığı 
(g) 

Başakta Dane 
Sayısı (adet) 

Başakta 
Dane 
Ağırlığı 
(g) 

Bindane 
Ağırlığı 
(g) 

Başak 
İndeksi 
(%) 

Başakta 
Başakcık Sayısı 
(adet) 

Üst Boğum 
Uzunluğu (cm) 

0.4944***          

Başak 
Uzunluğu (cm) 

0.2870***  0.4218***         

Başak Ağırlığı 
(g) 

0.4419***  0.4183***  0.4181***        

Başakta Dane 
Sayısı (Adet) 

0.4703***  0.4810***  0.3356***  0.7711***       

Başakta Dane 
Ağırlığı (g) 

0.4163***  0.4452***  0.3638***  0.9026***  0.7851***      

Bindane 
Ağırlığı (g)  

0.2216**  0.2277**  0.2608**  0.7129***  0.3935***  0.8403***     

Başak İndeksi 
(%) 

0.2664***  0.3015***  0.1484  0.4835***  0.5650***  0.7443***  0.6943***    

Başakta 
Başakcık Sayısı 

0.3741***  0.4097***  0.6876*** 0.5544***  0.6025***  0.4828***  0.2392**  0.2126**   

Başaklanma 
Gün Sayısı  

-.4577***  -0.3655***  -0.2850***  -0.4302***  -0.4796 *** -0.3848***  -0.2607**  -0.2967***  -0.3264*** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
3.2.Kıraç/ÇÜ-Adana lokasyonunda yürütülen tarla denemesinde elde edilen veriler 

Araştırma kapsamında, Kıraç/ÇÜ-Adana lokasyonunda yetiştirilen ID1623 ve MONLIS melez 
kombinasyonuna ait kendilenmiş rekombinant hatlar ve iki anaç genotipte, bitki boyu, üst 
boğum uzunluğu, başak uzunluğu, başak ağırlığı, başakta başakçık sayısı, başakta dane sayısı, 
başak verimi, bin dane ağırlığı ve başak indeksine ait minimum, maksimum ve ortalama 
değerler Tablo 3’de verilmiştir.  
 
Tablo 3. Kıraç/ÇÜ-Adana lokasyonunda incelenen özelliklere ait minimum, maksimum ve 

ortalama değerler 
  

Bitki 
boyu 
(cm) 

Üst 
Boğumaras
ı Uzunluğu 

(cm) 

 
Başak 

Uzunluğ
u (cm) 

 
Başak 
Ağırlığ

ı (g) 

Başakta 
Başakcı
k sayısı 
(adet) 

Başakt
a Dane 
Sayısı 
(adet) 

 
Başak 
Verim

i (g) 

 
Bindan

e 
Ağırlığı 

(g) 

 
Başak 
İndeks

i 
(%) 

Ort. 93.238 30.229 8.187 0.618 32.665 16.990 0.267 15.196 0.411 
Std. 
Sap. 12.987 7.368 0.929 0.131 3.641 4.873 0.104 3.620 0.119 

Min 71.500 14.500 6.333 0.380 23.167 5.500 0.026 9.515 0.177 
Ma
k 

122.66
6 49.333 10.833 0.988 40.833 28.000 0.563 24.077 0.709 
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Tablo 3 incelendiğinde, bitki boyu ile ilgili minimum, maksimum ve ortalama değerlerin 
sırasıyla 71.5 cm, 122.667 cm ve 93.238 cm olduğu görülmektedir.  Üst boğum arası 
uzunluğunda, minimum değerin 14.5 cm, maksimum değerin 49.333 cm ve ortalamanın ise 
30.229 cm olduğu belirlenmiştir. Başak uzunluğunda minimum değer 6.333 cm, maksimum 
değer 10.833 ve ortalama değer 8.187 olmuştur. Başak ağırlığında minimum değer 0.38 g iken 
maksimum değer 0.988 g ve ortalama değer 0.618 g olarak saptanmıştır. Başakta başakçık 
sayısının 23.167 ile 40.833 adet arasında değiştiği ve ortalama değerin 32.665 adet olduğu 
Tablo 3’de görülmektedir. Başakta dane sayısının 5.5 ile 28.0 adet arasında değiştiği ve 
ortalama 16.990 adet elde edildiği belirlenmiştir. Başak verimi 0.026 ile 0.563 g arasında 
değişmiş ve ortalama 0.267 g olarak hesaplanmıştır. Bin dane ağırlığın minimum 9.515 g, 
maksimum 24.077 g ve ortalama 15.196 g değerleri saptanmıştır. Başak indeksi 0.177 ile 0.709 
arasında değişmiş ve ortalama 0.411 olarak saptanmıştır. 

Kıraç/ÇÜ-Adana lokasyonunda incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayı değerleri 
Tablo 4’de verilmiştir. Korelasyonların değerlendirilmesinde sadece korelasyon katsayısı 0.5 
üzerinde olan ilişkiler göz önüne alınmıştır. Tablo 4 incelendiğinde, üst boğum uzunluğu ile 
bitki boyu, başak uzunluğu ile bitki boyu, başakta dane sayısı ile başak ağırlığı, başakta dane 
ağırlığı ile başak ağırlığı, başakta dane ağırlığı ile başakta dane sayısı, bin dane ağırlığı ile 
başakta dane ağırlığı, başak indeksi ile başakta dane sayısı, başak indeksi ile başakta dane 
ağırlığı, başak indeksi ile bin dane ağırlığı ve başakta başakçık sayısı ile başak uzunluğu 
değişkenleri arasında önemli ve olumlu bir ilişki bulunmuştur. 

 
Tablo 4. Kıraç/ÇÜ-Adana lokasyonunda incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayıları 
 
 Bitki 

Boyu 
(cm) 

Üst 
Boğum 
Uzunluğu 
(cm) 

 
Başak 
Uzunluğu 
(cm) 

 
Başak 
Ağırlığı 
(g) 

Başakta 
Dane 
Sayısı 
(adet) 

Başakta Dane 
Ağırlığı 
(g) 

Bindane 
Ağırlığı 
(g) 

Başak 
İndeksi 
(%) 

Başakta 
Başakcık Sayısı 
(adet) 

Üst Boğum 
Uzunluğu (cm) 

0.7457***         

Başak Uzunluğu 
(cm) 

0.5316*** 0.4329***        

Başak Ağırlığı 
(g) 

0.4504*** 0.4659*** 0.2239**       

Başakta Dane 
Sayısı (Adet) 

0.4622*** 0.4532*** 0.1205 0.8075***      

Başakta Dane 
Ağırlığı (g) 

0.2328** 0.2402** -0.0314 0.7673*** 0.7379***     

Bindane Ağırlığı 
(g)  

-0.1428 -0.0928 -0.2415** 0.3901*** 0.2607** 0.7225***    

Başak İndeksi 
(%) 

0.0008 0.0327 -0.2486 0.4244*** 0.5831*** 0.8180*** 0.8337***   

Başakta 
Başakcık Sayısı 

0.3120*** 0.1812* 0.5759*** 0.2372 0.0409 -0.0819 -0.2638** -0.3609***  

Başaklanma Gün 
Sayısı  

0.0355 0.1035 -0.0025 -0.0984 -0.1053 -0.1760* -0.1955* -0.2008* 0.0184 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
 
3.3. Konya lokasyonunda yürütülen tarla denemesinde elde edilen veriler 

Araştırma kapsamında, Konya lokasyonunda yetiştirilen ID1623 ve MONLIS melez 
kombinasyonuna ait kendilenmiş rekombinant hatlar ve iki anaç genotipte, bitki boyu, üst 
boğum arası uzunluğu, başak uzunluğu, başak ağırlığı, başakta başakçık sayısı, başakta dane 
sayısı, başak verimi, bin dane ağırlığı ve başak indeksine ait minimum, maksimum ve ortalama 
değerler Tablo 5’de verilmiştir.  
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Tablo 5. Konya lokasyonunda incelenen özelliklere ait minimum, maksimum ve ortalama 
değerler 
 
  

Bitki 
boyu 
(cm) 

Üst 
Boğumarası 
Uzunluğu 

(cm) 

 
Başak 

Uzunluğu 
(cm) 

 
Başak 

Ağırlığı 
(g) 

Başakta 
Başakcık 

sayısı 
(adet) 

Başakta 
Dane 
Sayısı 
(adet) 

 
Başak 
Verimi 

(g) 

 
Bindane 
Ağırlığı 

(g) 

 
Başak 

İndeksi 
(%) 

Ortalama 103.483 44.434 8.192 1.430 29.703 29.584 0.925 31.470 0.645 
Std. Sap. 11.196 5.879 0.845 0.213 2.934 3.559 0.156 4.062 0.041 
Minimum 62.533 17.842 6.420 0.785 22.667 21.667 0.413 17.025 0.474 
Maksimum 129.800 55.133 10.957 2.013 37.867 40.067 1.413 44.016 0.721 
 

Konya lokasyonuna ait veriler incelendiğinde, 2017-2018 buğday yetiştirme sezonunda iki 
bölge arasındaki hava sıcaklığı ve yağış miktarındaki farklılığın, diğer lokasyonlarla 
karşılaştırıldığında agronomik özelliklerde ciddi değişikliklere sebebiyet verdiği 
gözlemlenebilmektedir. Bu bağlamda veriler incelendiğinde, bitki boyunun 62.5 ile 129.8 
arasında farklılık gösterdiği ve ortalama 103.4 cm olduğu, üst boğumarası uzunluğunun 17.8 
ile 55.1 cm arasında değiştiği ve ortalama 44.434 olarak saptandığı, başak uzunluğunun 6.4  ve 
10.9 cm arasında değerlere sahipken ve ortalama 8.19 cm olarak belirlendiği, başak ağırlığının 
0.785 g ile 2.013 g arasında değiştiği ve ortalama 1.430 g  saptandığı, başakta başakçık sayısının 
22.667 ile 37.867 adet arasında değiştiği ve ortalama 29.703 adet olduğu, başakta dane sayısının 
21.66 ile 40.067 arasında değiştiği ve ortalama 29.584 adet olduğu, başak veriminin 0.413 g, 
ile 1.413 g arasında değiştiği ve ortalama 0.925 g saptandığı, bindane ağırlığının 17.02 g ile 
44.01 g  arasında değiştiği ve ortalama 31.47 g olduğu, başak indeksi değerinin ise 0.474 ile 
0.721 arasında değiştiği ve ortalama 0.645 olduğu saptanmıştır. 

Konya lokasyonunda incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayı değerleri Tablo 6’da 
verilmiştir. Korelasyonların değerlendirilmesinde sadece korelasyon katsayısı 0.5 üzerinde olan 
ilişkiler göz önüne alınmıştır. Tablo 6 incelendiğinde, üst boğum uzunluğu ile bitki boyu, 
başakta dane sayısı ile başak ağırlığı, başakta dane ağırlığı ile başak ağırlığı, başakta dane 
ağırlığı ile başakta dane sayısı, bindane ağırlığı ile başak ağırlığı, bindane ağırlığı ile başakta 
dane ağırlığı ve başak indeksi ile bindane ağırlığı arasında önemli ve olumlu ilişkinin olduğu 
belirlenmiştir. 

 
Tablo 6. Konya lokasyonunda incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayısı 
 Bitki 

Boyu 
(cm) 

Üst 
Boğum Uzunluğu 
(cm) 

Başak 
Uzunluğu (cm) 

Başak 
Ağırlığı 
(g) 

Başakta Dane 
Sayısı (adet) 

Başakta Dane 
Ağırlığı 
(g) 

Bindane 
Ağırlığı 
(g) 

Başak 
İndeksi 
(%) 

Üst Boğum 
Uzunluğu (cm) 0.745***        

Başak Uzunluğu 
(cm) 0.360 *** 0.252**        

Başak Ağırlığı (g) 0.465 *** 0.429***  0.217**       
Başakta Dane Sayısı 
(Adet) 0.304***  0.265**  0.349 *** 0.748 ***     

Başakta Dane 
Ağırlığı (g) 0.480 *** 0.428***  0.084  0.943*** 0.678***    

Bindane Ağırlığı (g)  0.339 *** 0.363 *** -0.202*  0.534*** -0.044  0.665***   
Başak İndeksi (%) 0.147  0.161  -0.318***  0.167*  0.042  0.462***  0.570***  
Başakta Başakcık 
Sayısı 0.285 *** 0.102  0.674***  0.418***  0.662***  0.296***  -0.230**  -0.209* 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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4. SONUÇ 
 
Siyez buğdayı, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi görmeye 
başlamıştır. Bunun neticesinde siyez buğday tarımı eski yıllara nazar bir artış eğilime girmiştir. 
Özellikle ülkemizde siyez buğdayı yetiştiriciliği uzun yıllardan beri minör alanlarda atalık yerel 
siyez buğday ırkları ile yapılmaktadır. Bu siyez ırklarında yüzyıllardır özellikle herhangi bir 
ıslah mekanizmasına oluşturulmamış ve her sene bir önceki yıldan kalan tohumlar çiftçiler 
tarafından yetiştirilemeye devam edilmiştir. Tarımsal ve morfolojik olarak kendine has stabil 
özellikler barından bu ırklar bazı ıslah programlarına dahil edilerek arzu edilen mevcut 
özelliklerinin artırılması mümkündür. Modern buğday çeşitlerinde arzu edilen yüksek verim, 
hastalık ve zararlılara dayanıklılık, adaptasyon yeteneği, kısa boyluluk ve hazmolunabilir 
protein içeriği vb. gibi özellikler uzun yıllardır birtakım ıslah çalışmaları ile yeni çeşitlere 
aktarılmaya çalışılmıştır. Siyez buğdayına artan bu talep karşısında arzu edilen bu özelliklerin 
benzer ıslah çalışmalarıyla siyez buğdayına kazandırılması ve tescilli çeşitlerin elde edilmesi 
gitgide önem kazanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, “ID1623” x “Monlis” siyez buğday 
melezlemesiyle türetilen rekombinant kendilenmiş hatlar arasında geniş bir varyasyonun 
olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu melez kombinasyon için amaca uygun kantitatif 
özellik bölgelerinin haritalanmasında kullanılabileceği ve aynı zamanda bu genotipler, özellikle 
ülkemizde şimdiye kadar tescilli herhangi bir siyez buğday çeşidinin bulunmamasından dolayı 
ülkemiz siyez buğday çeşidi geliştirme çalışmalarında ıslah materyali olarak da 
kullanılabileceği belirlenmiştir.  
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BUĞDAYDA DANE SERTLİĞİNİNİN ÖNEMİ 
IMPORTANCE OF GRAIN HARDNESS IN WHEAT 

Arş. Gör. Uğur SESİZ, Prof. Dr. Faruk TOKLU, Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, ADANA 

ÖZET 
Buğday, 219 milyon hektar ekim alanı ve yıllık 715 milyon ton üretim miktarı ile dünyadaki en 
önemli tahıl türlerinden birisidir. Buğdaydan yapılan besin maddeleri, üretildiği ve tüketildiği 
coğrafik bölgelere göre farklı yapı, biçim, tat ve aromaya sahiptir. Bütün tahıllar arasında, 
ekmeklik (Triticum aestivum) ve makarnalık (Triticum turgidum) buğdaylar çok çeşitli ve 
besleme değeri yüksek gıda üretmeleri bakımından eşsiz bir yeteneğe sahiptirler. Ekmek, temel 
olarak tohum depo proteinlerinin eşsiz birleşiminden olan ve fermentasyon sırasında üretilen 
gazların tutulmasını sağlayan glütenin hidrasyonu ve karışımı ile oluşmaktadır. Buğday dane 
kalitesinin bu özelliği çok iyi bilinmesine rağmen, önemli tek bir özellik olan dane sertliği ya 
da yapısı buğdayın nihai ve teknolojik kullanımını belirlemektedir. Dane sertliği, buğdayın 
dünya ticaretindeki farklılığının temel sebebini oluşturmaktadır. Küresel buğday pazarları, 
buğdayı çok sert, sert ve yumuşak olarak üç sınıf şeklinde gruplamışlardır. Makarnalık buğday 
çok sert buğday olarak tanımlanırken, ekmeklik buğday sert ve yumuşak olarak 
tanımlanmaktadır. Çiftçiler, değirmenciler ve fırıncılar da kendi istekleri doğrultusunda bu 
sınıflandırmanın oluşumuna neden olurlar. Buğday dane yapısı ve kalitesi ile bağlantılı bir 
nişasta granül proteini olan friabilinin keşfi dane yapısının değerlendirilmesindeki 
biyokimyasal temeli oluşturmuştur. Friabilinlerde Pina ve Pinb puroindolin gibi iki ana bileşen 
mevcuttur. Dane yapısındaki varyasyon (sertlik ya da yumuşaklık), sertlik (Ha) olarak 
adlandırılan ve yaklaşık 82,000 bp uzunluğundaki bir bölgedeki üç adet gen (Pina, Pinb ve 
Gsp-1) içeren tek bir bölge tarafından kontrol edilmektedir. Sert buğdaylar çekinik ya da mutant 
(ha) formlara sahipken yumuşak buğdaylar yabani tip (Ha) formlara sahiptir. Dane sertliği 
buğday tiplerinin belirlenmesinde bir derecelendirme faktörü olarak kullanılmaktadır. Bu 
derlemede buğday dane sertliğinin fiziksel, kimyasal ve genetik temelleri tartışılmış ve buğday 
dane sertliğinin buğday ticaretindeki önemi vurgulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Dane Sertliği, Buğday Ticareti, Puroindolinler 

ABSTRACT 
Wheat is one of the most important grain species in the world with 219 million hectares of 
cultivation area and 715 million tons of annual production. The foodstuffs made from wheat 
have different structure, shape, taste, and aroma according to the geographical regions where 
they are produced and consumed (fermented bread, hair bread, biscuits, etc.). Among all 
cereals, bread (Triticum aestivum) and durum wheat (Triticum turgidum) have a unique ability 
to produce a wide variety of foods with high nutritional value. Bread is formed mainly by the 
hydration and mixture of gluten, which is a unique combination of seed storage proteins and 
allows the retention of gases produced during fermentation. Although this feature of wheat grain 
quality is well known, grain hardness or structure, which is a single important feature, 
determines the end-use and technological usage of wheat. Grain hardness is the main reason for 
the difference of wheat in world trade. Global wheat markets grouped wheat into three classes 
as very hard, hard and soft. While durum wheat is defined as very hard wheat, bread wheat is 
defined as hard and soft. Farmers, millers, and bakers also create this classification according 
to their wishes. The discovery of friabilins, a starch granule protein associated with wheat grain 
structure and quality, provided the biochemical basis for evaluating grain structure. Friabilins 
have two main components, Pina and Pinb puroindoline. The variation in the grain structure 
(hardness or softness) is controlled by a single region, called hardness (Ha), which contains 
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three genes (Pina, Pinb and Gsp-1) in a region of about 82,000 bp in length. Hard wheat has 
recessive or mutant (ha) forms, while soft wheat has wild type (Ha) forms. Grain hardness is 
used as a grading factor in determining wheats types. In this review, the physical, chemical and 
genetic basis of wheat grain hardness is discussed and the importance of wheat grain hardness 
in wheat trade is emphasized. 
Keywords: Grain Hardness, Wheat Trade, Puroindolins  

1. GİRİŞ 

Buğday, 219 milyon hektar ekim alanı ve yıllık 715 milyon ton üretim miktarı ile dünyadaki en 
önemli tahıl türlerinden birisidir. Buğdaydan yapılan besin maddeleri, üretildiği ve tüketildiği 
coğrafik bölgelere göre (mayalanmış ekmek, saç ekmeği, bisküvi vb.) farklı yapı, biçim, tat ve 
aromaya sahiptir. Bütün tahıllar arasında, ekmeklik (Triticum aestivum L. ssp. aestivum; 
2n=6x=42, DDBBAuAu) ve makarnalık buğdaylar (Triticum turgidum ssp. durum Desf. em. 
Husn.; 2n=4x=28, BBAuAu) çok çeşitli ve besleme değeri yüksek gıda üretmeleri bakımından 
eşsiz bir yeteneğe sahiptirler. Ekmek, temel olarak tohum depo proteinlerinin eşsiz 
birleşiminden olan ve fermentasyon sırasında üretilen gazların tutulmasını sağlayan glütenin 
hidrasyonu ve karışımı ile oluşmaktadır. Buğday dane kalitesinin bu özelliği çok iyi bilinmesine 
rağmen, önemli tek bir özellik olan dane sertliği ya da yapısı buğdayın nihai ve teknolojik 
kullanımı belirlemektedir. Dane sertliği, buğdayın dünya ticaretindeki farklılığının temel 
sebebini oluşturmaktadır. Küresel buğday pazarları, buğdayı çok sert, sert ve yumuşak olarak 
üç sınıf şeklinde gruplamışlardır. Makarnalık buğday çok sert buğday olarak tanımlanırken, 
ekmeklik buğday sert ve yumuşak olarak tanımlanmaktadır. Çiftçiler, değirmenciler ve 
fırıncılar da kendi istekleri doğrultusunda bu sınıflandırmanın oluşumuna neden olurlar 
(Morris, 2002). Yumuşaklık ve sertliğin ana belirleyicisi parçacık büyüklüğü indeksi 
(MacRitchie, 1980; Jolly ve ark., 1996; Delwiche, 2000; Osborne ve ark, 2001), örneğin 
öğütülmesi için gereken enerji (Kosmolak, 1978), parlatma değeri (Kramer ve Albrecht, 1948; 
Beard ve Poehlman, 1954; Chung ve ark, 1977) ve yakın kızılötesi yansımadır (NIR) (Wetzel, 
1984; Williams ve Sobering, 1986; Delwiche, 1993; Manely ve ark, 1996).  Dane sertliği, 
öğütme sırasında yapısı zarar görmüş nişasta miktarı ile doğrudan ilişkilidir (sert daneler 
yumuşak danelerden daha çok zarar görmektedir). Bundan dolayı, hamurda fermentasyonun 
başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan yüksek miktarda su emilimini sağlayan sert 
buğday ekmek yapımında kullanılırken, daha az hidrofilik un gerektiren bisküvi ve poğaça gibi 
ürünlerde (fazla suyun şekeri şuruba dönüştürmesini sağlayarak hamurun genleşmesini ve 
bisküvi çapının artmasına sebep olduğu için) yumuşak buğday kullanılmaktadır (Guttieri ve 
ark, 2001). 

2. BUĞDAY KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Buğday kalitesini belirleyen faktörler fiziksel ve kimyasal özellikler olarak iki grup altında 
sınıflandırılmıştır. Danede camsılık, renk, ağırlık, biçim ve sertlik gibi önemli fiziksel özellikler 
(Gaines ve ark, 1996) ve protein bileşimi, SDS-sedimentasyon değeri ve glüten gibi kimyasal 
özellikler buğday dane kalitesine etki etmektedir. Dane yapısı, buğday öğütme ve pişme 
kalitesinin önemli özelliklerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Yumuşak buğday danesi kolay 
kırılmaktadır, bu da çok sayıda sağlam nişasta granülünü oluşturarak daha az zarar görmüş 
nişasta içeren kaliteli un elde edilmesini sağlamaktadır.  Daha kaba un yapısı sert buğdaydan 
elde edilmekte, bu da öğütme sırasında daha fazla güç tüketerek nişasta granüllerinin 
kırılmasına ve bunun sonucunda zarar görmüş nişasta miktarını daha da artmaktadır. Sert 
buğday unu, yapısındaki kırık nişasta granüllerinin fazla miktarda su emilimi gerçekleştirdiği 
için mayalanmış ekmek yapımı için daha uygunken, yumuşak buğday unu, daha az protein ve 
zarar görmüş nişasta granülü içerdiği için kurabiye, kek ve pasta yapımı için uygundur (Morris 
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ve Rose, 1996). Buğday sertliğine etki eden diğer parametreler dane yoğunluğu (Gasiorowski 
ve Poliszko, 1977) ve camsılıktır (Simmonds, 1974). Karbonhidrat ve proteinler arasındaki 
etkileşim un işleme kalitesini etkilemekte ve bu durum endospermin sertliği ile yakından 
ilişkilidir (Preston, 1998). Depo ve nişasta granül proteinleri, nişasta granülleri ile yakından 
ilişkili iki ana protein tipidir. Glütenin ve gliadin adı verilen depo proteinleri, nişasta 
ekstraksiyonundan sonra bile nişasta granüllerinin yüzeyinde yapışmış olarak kalmaktadır.  
Nişasta granülü ile ilişkili proteinler (SGAPs), nişasta yüzeyine ya da bütünleyici nişasta 
bileşenlerine sıkı bir şekilde bağlı oldukları için bu proteinler biyolojik olarak diğer bitki   depo 
proteinlerinden farklıdır (Goldner ve Boyer, 1989; Skerritt ve ark,1990; Skerritt ve Hill, 1992; 
Baldwin, 2001). SGAPS proteinleri, moleküler ağırlıklarına göre düşük moleküler ağırlıklı 
yüzey SGAP proteini ve yüksek protein ağırlıklı iç GSAP proteinleri olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır (Baldwin, 2001). Bilim adamları için daha fazla ilgi çeken proteinler, ana alt 
grubun puroindolin olduğu ve aynı zamanda friabilin olarak adlandırıldığı 15 kDa 'polipeptit 
grubu' dur. SDS-PAGE ile friabilin bandının yumuşak çeşitlerde belirgin, sert çeşitlerde zayıf 
ve makarnalık buğdayda bulunmadığı belirtilmiştir (Greenwell ve Schofield, 1986; Schofield 
ve Greenwell, 1987). 

2.1. Friabilinler  
Friabilin endosperme özgü nişasta ile ilişkili bir tahıl dane proteinidir. Yumuşak buğdayların 
ser buğdaylardan daha kırılgan (friable=kırılgan) olduğunu vurgulamak için friabilin ismi 
verilmiştir (Greenwell ve Schofield, 1989; Morrison ve, 1992). Sonrasında dane yumuşaklık 
(GSP) geni olarak adlandırılmıştır (Jolly ve ark, 1993). Buğday dane yapısı ve kalitesi ile 
bağlantılı bir nişasta granül proteini olan friabilinin keşfi dane yapısının değerlendirilmesindeki 
biyokimyasal temeli oluşturmuştur. Kompleks friabilin proteinleri protein matriksi için nişasta 
granüllerinin yapışma derecesini ayarlamakta ve bu faktör bize sertlik ile ilgili önemli bilgiler 
anlatmaktadır (Beecher ve ark, 2002; Hogg ve ark, 2004). Friabilinlerde Pin a ve Pin b 
puroindolin gibi iki ana bileşen mevcuttur (Turner ve ark, 1999; Wanjugi ve ark, 2007a). 
Puroindolinlerde triptofanca zengin alanlara sahip beş adet disülfit bağı bulunmaktadır. Bu 
yüzden bu proteinler bir indol halkasına sahip triptofanca zengin bölgelere göre 
isimlendirilmiştir (Gautier ve ark, 1994; Dubreil ve ark, 1997). Puroindolinler lipit bağlayıcı 
proteinler olarak kategorize edilir (Dubreil ve ark, 1998) ve dane yumuşaklığı farklı transgenik 
değişikliklere sahip bu proteinler tarafından kontrol edilmektedir (Giroux ve Morris, 1998). 
Dane yapısındaki varyasyon (sertlik ya da yumuşaklık) sertlik (Ha) olarak adlandırılan ve 
yaklaşık 82,000 bp uzunluğundaki bir bölgedeki üç adet gen (Pin a, Pin b and Gsp-1) içeren 
tek bir bölge tarafından kontrol edilmektedir (Chantret ve ark, 2005).  Ha lokusu 5D 
kromozomu üzerinde bulunmaktadır (Mattern ve ark, 1973; Doekes ve Belderok, 1976; Bhave 
ve Morris, 2008b). Sert buğdaylar çekinik ya da mutant (ha) formlara sahipken yumuşak 
buğdaylar belirgin ya da yabani tip (Ha) formlara sahiptir (Gazza ve ark, 2005; Bhave ve 
Morris, 2008a). Makarnalık buğdaylarda D genomu olmadığı için çok sert buğday sınıfına 
girmektedir (Jolly ve ark, 1993; Morris ve ark, 1994). Buğday danesinde friabilin birikimi 
yumuşaklık/sertlik genlerine (Ha/ha) bağlıdır (Schofield ve Greenwell, 1987). Şimdilerde Pin 
a ve Pin b genlerinin farklı formlarının hekzaploid buğdaylarda olduğu iyi bilinmektedir. 
Ekmeklik buğday ve ilgili türlerinde 17 Pin a ve 25 Pin b alleli rapor edilmiştir (Morris ve 
Bhave, 2008). Pin fonksiyonlarındaki farklılıklar, buğdayda öğütme ve son ürün kalitesini 
önemli bir şekilde etkilemektedir (Hogg ve ark, 2005; Wanjugi ve ark, 2007b; Martin ve ark, 
2008; Feiz ve ark, 2009).  
Friabilinlerin keşfi sert ve yumuşak buğdaylar arasındaki ayrımın biyokimyasal temelini 
sağlanmıştır. Friabilinin varlığı endosperm sertliğinin kalitatif seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. 
Friabilin ve endosperm sertlik ilişkisi yüzlerce genotip ile doğrulanmıştır (Greenwell ve 
Schofield, 1986; Morris ve ark, 1994). Nişsasta ya da endosperm friabilinin ölçülmesi dane 
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yumuşaklığının biyokimyasal temelini oluşturmada önemli ve yararlı bir göstergedir (Bettge ve 
ark, 1995) ve endosperm yapısı için endosperm yağları bir gösterge olabilir (Morrison ve ark, 
1984, 1989; Greenblatt ve ark, 1995). Friabilinler dane yumuşaklığı ile bağlantılıdır (Greenwell 
ve Schofield, 1986; Morris ve ark, 1994; Bettge ve ark, 1995; Matus-Cadiz ve ark, 2008). Sert 
ve yumuşak buğday endospermleri, nişasta granülleri arasındaki yapışma gücü ve nişastanın 
etrafını saran protein matriksinden dolayı fiziksel olarak birbirlerinden farklılaşırlar (Simmonds 
ve ark, 1973). Friabilin proteini buğday nişastası üzerinde bulunan 13 yakın aileden 
oluşmaktadır (Morris ve ark, 1994). Membrana bağlı proteinler olan puroindolin a ve b 
friabilinin iki ana bileşenidir (Rahman ve ark, 1994; Oda, 1994). Friabilin bileşenleri sistince 
zengin Pin a ve Pin b proteinlerine karşılık gelmektedir (Gautier ve ark, 1994). Puroindolinler, 
bağlayıcı yağlar için yüksek benzerliğe sahip triptofanca zengin alanlar içerdiğinden eşsiz 
proteinler olarak düşünülmektedir (Wilde ve ark, 1993; Dubreil ve ark, 1997; Bhave ve Morris, 
2008a). 
Fonksiyonel ya da yabani durumdaki her iki puroindolin daneye yumuşak yapıyı vermektedir. 
Buğday tanelerinin sert dokusu, makarnalık buğdayda olduğu gibi puroindolin eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Puroindolinlerin yağ bağlama özeliklerinden dolayı tahıl işlemesi için 
önemli bir özeliktir. Köpük dengesizliği (yağ kürecikleri), ekmek içindeki puroindolinler ile 
önlenmektedir. Ekmekteki ince kırıntılı yapı, ekmek hamuru yapım aşamasında az miktarda 
puroindolin ilavesi ile gerçekleştirilebilir. Ekmek hamurundaki kararlılık ve esneklik gibi bazı 
fiziksel özellikler puroindolin eklenmesinden etkilenmekte ve sonuç olarak pişirilen ürünlerin 
yapısını değiştirmektedir. Friabilinler genetik olarak 5D kromozomunda kontrol edilmektedir 
(Jolly ve ark, 1993; Morris ve ark,1994). Farklı karakterli triptofan bölgeleri Pin a ve Pin b 
genlerinde bulunmaktadır (Gautier ve ark, 1994). Bu bölgeler için nişasta granülleri yüzeyinde 
çok sayıda bulunan aktif lipit bağlayıcı bölgeler olduğu düşünülmektedir (Marion ve ark, 1994; 
Greenblatt ve ark, 1995). Dane yumuşaklık karakteri, kromozomlardaki Pin a ve Pin b 
genlerinin varlığına gereksinim duymaktadır. Pin a ve Pin b genleri cDNA düzeyinde %55 
benzerliğe sahiptir (Gautier ve ark, 1994). Ayrıca dane sertliği Pin a ve Pin b genleri mutasyona 
maruz bırakıldıklarında genlerde meydana gelen değişiklik ile oluşturulabilir. Dane 
yumuşaklığı, danedeki friabilin konsantrasyonuna bağlı olarak genetik olarak kontrol edilmekte 
ve bu konsantrasyon da 5D kromozomu üzerindeki yumuşaklık geni (Ha) ile ilişkilidir 
(Sourdille ve ark, 1996; Tranquilli ve ark, 1999). Bu gen hekzaploid buğdaylarda 5D 
kromozomunun kısa kolu üzerinde bulunmaktadır. Puroindolinler 5DS kromozomu üzerinde 
sertlik lokusunun genetik temelini teşkil eder ve yumuşaklık (Ha) ve sertlik (ha) allelleri 
hekzaploid buğday çeşitlerinde mevcuttur (Morris, 2002; Igrejas ve ark, 2002; Turnbull ve ark, 
2003). Bütün sert yapılı buğdaylarda Pin a ve Pin b mutasyonları mevcuttur (Giroux and 
Morris, 1997). Pin a ve Pin b genleri dane sertliğini ve son kullanımı önemli bir şekilde 
etkileyebilir (Morris, 2002; Turnbull ve Rahman, 2002). Yumuşak daneli çeşitler yabani tip 
allellere sahiptirler (Gazza ve ark, 2005). Yabani tip Pina-D1a geni, sert buğdayın tamamlayıcı 
Pina-D1b alleli ile birlikte yumuşaklık özeliğini tanımlamaktadır (Martin et al., 2006).  Glisin 
amino asidi, Pin b (Pin b-D1b alleli) ile ilişkili triptofanca zengin bölgelerde serine dönüşür. 
Bunun Pin b allelinin su emilimi ve yağ bağlama özelliklerini artırdığı varsayılmaktadır. Başka 
bir deyişle Pin (Pina-D1b) alleli bulunmadığında dane setliği artmaktadır (Giroux ve 
Morris,1997, 1998). Puroindolinlerin eksikliği genellikle yazlık çeşitlerde görülmektedir 
(Dubreil et al., 1994). Pin b’nin allelik formu olan pinB-D1b ve pinB-D1c yaygın olarak birçok 
yeni çeşitte bulunmaktadır (Lillemo ve Morris, 2000; Morris ve ark, 2001). Bağlantı 
analizlerinde sertlik ile ilgili RFLP’ler (Sourdille ve ark, 1996), Gly-46, Ser-46 puroindolin b 
sekansı (Giroux ve Morris, 1997) ve sertlik bölgeleri rapor edilmiştir (Campbellet ve ark, 1999, 
2001). Ekmeklik buğdaydaki en yaygın sert yapı mutasyonları null allel (Pin a-D1) olarak 
bilinen Pin a genindeki silinmeler ve Pin b-D1b allelindeki bazı nokta mutasyonları (Bhave 
and Morris, 2008a) puroindolin a (Pin a-D1a) ve puroindolin b (Pin b-D1a) genleriyle sıkı bir 
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ilişki içerisindedir. Bunlar, buğdayda dane yapısını kontrol eden Ha bölgesinde belirlenmiş ve 
klonlanmıştır (Giroux ve Morris, 1997, 1998; Tranquilli ve ark, 1999). Pin a silinmesi olan 
hatlar düşük PSI değeri, düşük öğütme verimi ve yüksek su eimilim özelliklerine sahiptir (Cane 
ve ark, 2004; Gale, 2005). Swan ve ark. (2006) transgenik yumuşak buğdayda dane yumuşaklığı 
için Pin b allelinin Pin a allelinden daha büyük kısıtlayıcı bir faktör olduğunu açıklamıştır.  
Dane sertliği direkt olarak öğütme sırasındaki zedelenmiş nişasta miktarı, hamurun su emilimi 
ve viskozitesi ile ilişkilidir. Bu özellikler Puroindolin genleri (Pin-D1) tarafından kontrol 
edilmektedir. Dane sertliğinin prutoindolin genleri ile ilişkisini belirlemek için Ayala ve ark, 
(2016) Andalusia (Güney İspanya) orijinli 35 adet yerel buğday çeşidini NIR (predicted particle 
size index or PSI) ve Pin-D1 genleri ile analiz ettikleri çalışmada, 31 adet genotipin yarı sert 
yapı (PSI tahmini%45 ile 55 arasında), geriye kalan 13 aksesyonungenotipin sert (tahmini PSI 
< %45) ve bir genotipin yumuşak (tahmini PSI > 55%) yapıda olduğu belirlenmiştir. Ancak, 13 
sert genotiplerden sadece yedisi Pina-D1 ya da Pinb-D1 genlerindeki mutasyonlar ile 
tanımlanabilmiştir. Bunlardan ikisi null Pina-D1 alleli içermektedir. Pinb-D1 için, Pinb-D1b 
ve Pinb-D1d allellerinin de bulunduğu üç farklı ellel tespit edilmiştir. Üçüncü allel, çok nadir 
olarak gerçekleşen zamansız stop kodonunun görünmesine neden olan C/T değişimiyle 
karekterize edilmiş ve geçici olarak Pinb-D1ad olarak adlandırılmıştır. Bu sonuçlar, yerel 
çeşitlerin önemine vurgu yaparak, farklı dane yapısına sahip buğday çeşitlerinin geliştirilmesi 
için Pin lokusunun genetik çeşitliliğinin potansiyel bir kaynak olarak ıslah programlarında 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

3. DANE SERTLİĞİNİN SON ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİ 
Dane sertliği buğday tiplerinin belirlenmesinde bir derecelendirme faktörü olarak 
kullanılmaktadır (Morris, 2002). Buğday sınıflandırılması ve son ürün kalitesinin kilit 
belirleyicisidir (Campbell ve ark, 1999). Dane sertliği, buğdayın öğütme, pişirme ve kalitesi 
üzerinde önemli etkileri olduğu için un endüstrisi için çok önemlidir (Bettge ve ark, 1995). 
Endospermin yapısı, tavlama gereksinimleri, un parçacık boyutu, un yoğunluğu, nişasta 
zedelenmesi, su emilimi ve öğütme verimi gibi belli fiziksel özellikleri etkilemektedir (Martin 
ve ark, 2001, 2007; Cane ve ark, 2004; Chen ve ark, 2007). Bu durum, farklı ürünler için özel 
unların uygun olduğunu göstermektedir. Un rengi, şehriye gibi özel ürünlerin yapımında çok 
önemli bir kalite özelliğidir. Nagamine ve ark, (2003) un rengi ve sertlik arasında önemli ilişki 
olduğunu bildirmiş, fakat Konopka  ve ark, (2005) herhangi bir ilişki bulamamıştır. 
Endospermin yapısı buğday üreticileri için de önemli bir parametredir. Genellikle sert 
buğdaylar protein bileşimlerindeki farklılıktan dolayı daha yüksek fiyatlara satılabilmektedir. 
Sert buğdaylar, hücre bileşenlerinin nişasta granüllerini sağlam bırakarak kırdığı ve geniş 
parçacık boyutu dağılımına neden olduğundan dolayı yumuşak buğdaylarla karşılaştırıldığında, 
nispeten üniform ve daha büyük parçacık boyutuna sahiptirler. (Hoseney ve ark, 1988; 
Pomeranz, ve ark, 1988). Hamur reolojik özellikleri de dane yapısından etkilenmektedir 
(Martinant ve ark, 1998; Branlard ve ark, 2001). Sert ve yumuşak endosperme sahip daneler 
arasındaki en önemli fiziksel fark, yumuşak buğdayın bu granülleri çevreleyen protein matriksli 
nişasta granülleri içermesidir (Simmonds ve ark, 1973). Yumuşak buğday danesinde daha az 
zedelenmiş nişasta oluşur. Bu daneler, daha az zarar görmüş nişastaya sahip ince toz benzeri 
unlar vererek kolayca parçalanır. Sert danelerin kırılması ve öğütülmesi zordur bu nedenle 
yüksek seviyede nişasta zedelenmesiyle daha kaba un yapısı oluştururlar (Jolly ve ark, 1993; 
Ikeda ve ark, 2005).  Zedelenmiş nişasta daha fazla su emme kapasitesine sahiptir (Brites ve 
ark, 2008) ve alfa-amilaz tarafından daha kolay hidrolize olur. Sert buğday hücre çeperleri dizisi 
boyunca kırılma eğiliminde olduğu için sert buğday ununun partikül boyutunu azaltmak çok 
zordur, bu nedenle, yumuşak buğday unundan daha yüksek ortalama partikül boyutlu un elde 
edilir (Pomeranz, 1988). Yumuşak buğday unu ürünleri düşük nem değerlerinde pişirilir. Su 
emilim kapasitesi ve substrat kullanılabilirliğini artıran ve yumuşak buğday ununda arzu 
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edilmeyen iki ana özellik vardır. Mayalanmış saç ekmeği yapımında sert buğday ununun 
kullanılması daha uygundur. Bu unların zedelenmiş nişasta oranı yüksek olduğu için su emilimi 
oranı yumuşak buğday unundan daha fazladır. Bu nedenle yumuşak buğday unu, bisküvi, kek, 
pasta, ve şekerleme yapımı için daha uygundur (Morris ve Rose, 1996). Özellikle daneler 
düşünüldüğünde sert ve yumuşak buğdaylar oldukça benzerdir. Işık mikroskobu seviyesinde 
gerçekleştirilen gözlemlerde olgunlaşmış buğday danesinde A tipi (büyük merceksi) ve B tipi 
(küresel) nişasta granülleri mevcuttur. Membranla ilişkili olan polisakaritin nişasta olmayan 
fraksiyonları ve tane dokusundaki varyasyonlar yumuşak buğday örneklerinde gözlemlenmiş, 
ancak sert buğday örneklerinde benzer bir etki bulunmamıştır (Bettge ve Morris, 2000). Buğday 
sertliği genetik olarak kontrol edilen bir özeliktir ve kısmen nem, yağlar ve pentozan bileşimi 
gibi çevre faktörleri de bu özelliğe etki edebilmektedir (Glenn ve ark, 1991). 

4. DANE SERTLİĞİNİN MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ VE 
KANTİTATİF ÖZELLİK BÖLGELERİNİN (QTLS) TESPİTİ 

Dane sertliği, un partikül boyut indeksi, dane öğütmesi için gereken zaman ve direnç ve yakın 
infrared yansıtıcı spektroskopi (NIR) yöntemi gibi metotlarla ölçülmektedir (Pomeranz ve 
Williams 1990). Bu yöntemler karışım haldeki dane yapısını belirlemede yararlı olmasına 
rağmen (Morris 1992), genotipik sertliğin değerlendirilmesinde ve yumuşak ve sert buğday 
karışımlarının içeriğini belirlemede sınırlı kalmaktadır. Üstelik, çevre faktörleri genotipik 
sertliğin güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini etkilediğinden dolayı fenotipik sertlik oldukça 
değişmektedir (Morris 1992). Moleküler markörlerin tanımlanması ile genotipik setliğin 
güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. RFLP markörleri 
kullanılarak, Sourdille ve ark. (1996) 5DS kromozomu üzerindeki sertlik geni ile yakın ilişkili 
olan Xmta9 lokusu ve farklı kromozomlarda dağılmış minör bölgeler rapor etmişlerdir.  
Puroindolin a (pin-a), puroindolin b (pin-b) ve dane yumuşaklık proteini (Gsp-1) için, Ha 
(yumuşak) lokusu ile yakın bağlantılı olarak, tane yumuşaklığının ifadesi ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir (Dubcovsky ve ark, 1999; Turner ve ark, 1999). Giroux ve Morris (1998) dane 
sertliği ile ilişkili pin-a loksunda bir null mutasyon ya da pin-b lokusunda glisinin serine 
dönüştüğü başka bir mutasyonun varlığını bildirmişlerdir. Dubcovsky ve ark. (1999) dane 
sertliğini belirlemede kullanılabilecek pin-b allelindeki nokta mutasyonları belirleyen çok 
güvenilir CAPS (Cleavage Amplified Polymorphic Sequence) markörleri geliştirmişlerdir. 
PCR temelli moleküler markör teknikleri önemli tarımsal özellikleri belirlemede çok önemli 
faydalar sağlamaktadır. Bu teknikler özellikle marköre dayalı seleksiyon ıslahında 
kullanılabilmektedir (Ammiraju ve ark, 2001). Lillemo ve Ringlund (2002) dokuz adet 
yumuşak x sert buğday melezlemesinden edilen yavru döllerde dane yapısı ve allel spesifik 
primerler kullanarak polimeraz zincir reaksiyonu ile puroindolin b’nin (pinB) allelik durumunu 
değerlendirdikleri çalışmada, F2 popülasyonlarında dokuz adet melezin 1 : 2 : 1 ayrılma oranı 
ile, homozigot yumuşak, heterozigot orta ve homozigot sert şeklinde gerçekleşmiştir. Varyans 
bileşen modeli, endosperm sertliğini etkileyen diğer genetik faktörlerden pinB-D1’in allelik 
varyasyonunun etkilerini ayırmak için yapılmış, bu model, pinB-D1 allelik varyasyonun F2’de 
dane sretliği için genetik varyasyonun %75-93’ünü oluşturduğunu göstermiştir. Ayrıca, bütün 
melezlerde diğer genetik faktörlerin önemli etkileri olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak, pinB-
D1 allelinin dane sertliği için moleküler markör olarak kullanılabileceği ve orta sert buğday 
çeşitlerinin geliştirilebileceğini göstermiştir. Igrejas ve ark. (2002) dane sertliği, puroindolin-a 
(Pin-a) ve puroindolin-b (Pin-b) bileşenleri ile ilgili kantitatif özellik bölgelerinin (QTL) 
belirlenmesi için sentetik ekmeklik buğday (Triticum durum × Aegilops tauschii, W 7984) ve 
‘Opata’ (M 85) çeşidinin melezlenmesiyle elde edilen 115 adet rekombinant kendilenmiş hattın 
iki farklı yetiştirme sezonunda denemeye alındığı çalışmada, kantitatif özellik bölgelerinin 
belirlenmesi için SSR markörlerini kullanmıştır.  1996 sezonundan elde edilen verilere göre, 
dane sertliği ve puroindolin (a ve b sırasıyla) içeriği arasında negatif korelasyon katsayısı (–



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        375 

0.86 ve –0.80) tanımlanmıştır. 1999 sezonu verilerinde sertlik ve Pin-a arasında negatif 
korelasyon (-0.73), ancak Pin-b içeriği ile pozitif bir korelasyon (0.41) tespit edilmiştir. 
QTL’lerde tanımlan fenotipik varyans hesaplamasında (R2), her bir Sert, Pin-a ve Pin-b 
özelikleri ile ilgili 5D kromozomunun kısa kolu üzerinde, mta9 alleline yakın konumlanmış bir 
ana QTL tespit edilmiştir. 1996 yılı için, bu bölgedeki QTL’lerde fenotipik değişkenlik dane 
sertliğinde %63, Pin-a’da %77 ve Pin-b’de %45 civarında açıklanmıştır. Bu değerler 1999 
sezonunda yürütülen denemede de sırasıyla 0.71, 0.72 and 0.25 olarak gerçekleşen R2 değeri 
ile doğrulanmıştır. Her iki yılda gerçekleştirilen denemelerde aynı kromozomun uzun kolu 
üzerinde dane sertliği ile ilişkili ikinci bir ana  QTL tespit edilmiştir. Mevcut sonuçlar, 
puroindolin içeriğinin, tahıl sertliğindeki değişimler için doğrusal bir açıklamayı temsil ettiği 
sonucuna varılamayacağını göstermektedir. Pan ve ark. (2004) polimeraz zincir reaksiyonu 
(PCR) ile Pinb-D1 gen sekansı içeren iki çift primer kullanılarak GaoCheng 8901 (Triticum 
aestivum L.) sert buğday çeşidinde puroindolin-b (Pinb-D1) genini tespit etmişlerdir.  
Dane yapısı ve protein miktarını kontrol eden yeni QTL’lerin keşfi marköre dayalı seleksiyon 
ıslahında bitki ıslahçıları için çok yararlı bir araç olmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Turner ve 
ark, (2004), ekmeklik kalitesi yüksek Avalon ve bisküvilik buğday Hobbit Sib çeşitleri ile 
geliştirilmiş olan bir dizi genetik materyali kullanarak   Hobbit Sib (Avalon 5A) rekombinant 
eklemeli hatların popülasyon analizinde SSR ve RFLP markörleri yardımıyla dane protein 
bileşimi ve dane yapısı ile ilişkili iki adet önemli olmayan QTL tespit etmişlerdir.  Hobbit Sib 
(Avalon 5d) rekombinant eklemeli hatların analizinde, sertlik lokusu (Ha), dane yapısı ve uzun 
kol üzerindeki iki yeni QTL arasındaki dane protein bileşimi ile güçlü bir istatistiksel ilişki 
olduğunu göstermiştir. Hobbit Sib x Avalon rekombinant kendilenmiş hatların popülasyon 
analizinde, 2B, 6B ve 7A kromozomu üzerinde protein içeriği ve 1B kromozomu üzerinde dane 
yapısı ile ilişkili istatistiksel olarak önemli yeni QTL’ler olduğu ortaya çıkmıştır.  
Sert ve yumuşak buğday tipleri arasında gerçekleştirilen melezlemeler, buğday kalitesinin 
iyileştirilmesi için yeni bir varyasyon kaynağı teşkil etmektedir. Bu bağlamda, Breseghello ve 
ark, (2005), yumuşak ve sert ekmeklik buğday çeşitleri (Triticum aestivum L.) arasında öğütme 
ve pişirme ile ilişkili farklılıkları temsil eden genomik bölgelerin tanımlanması için sert kışlık 
bir buğday çeşidi olan Grandin ve yumuşak yazlık bir çeşit olan AC Reed melezlenmesinden 
elde edilen 101 adet double habloid hat içeren bir popülasyonda AFLP, RFLP, SSR ve STS 
markörleri kullanılarak bir genetik çalışma yürütmüşlerdir. Elde edilen genetik harita 43 
bağlantı grubunda 320 markör içermekte ve 3555 cM'yi kapsamaktadır. Dane yapısında, sertlik 
geninin ayrılmasından kaynaklanan kalitatif varyasyonun etkisi, dane tekstür sınıfındaki ilişki 
ile kontrol edilmektedir. Ayrıca, 1A, 1B, 1A/D, 2A, 2B, 2D, 3A/B, 4B, 5B ve 6B kromozomları 
üzerinde QTL’ler tespit edilmiş ve bazı QTL'lerin etkisi, ebeveyn fenotiplerinde beklenenin 
tersi bir etki yaratmadığı gözlenmiştir. Sert buğday allellerinin yumuşak buğday çeşitleri için 
1AS,L, 1BL-2 ve 6B QTL‘lerinde olumlu bir katkı yaratırken, yumuşak buğday allellerinin, 
2BL-1, 4B-1 ve 6B QTL’lerinde yüksek protein içeriği ve 2BL-2 ve 4B-2 QTL’lerinde yüksek 
un verimine karşılık geldiği hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, sert x yumuşak buğday melezlerinin 
öğütme ve pişirme kalitesi üzerinde önemli bir geliştirici potansiyele sahip olduğunu 
göstermiştir.  
Dane sertliği ekmeklik buğdayda öğütme ve son kullanım kalitesini belirlemede önemli bir 
parametredir. Bu çerçevede, Chen ve ark, (2007), allel spesifik moleküler ve biyokimyasal 
markörler kullanarak 40 adet Yunnan endemik buğdayı, 21 adet tarihi çeşit ve 66 adet modern 
çeşit ve ileri hattı dane sertliği ve puroindolin allelleri bakımından incelemiş, araştırmada, 
Yunnan endemik türlerinde, yumuşak, karışım ve sert genotiplerin frekansı sırasıyla 10.0%, 
5.0% ve 85.0% olarak belirlenmişken, tarihi çeşitlerin frekansı 47.6%, 23.8% ve 28.6% ve 
modern çeşitler ve ileri hatların frekansı 36.3%, 6.1% ve 57.6% olarak bildirilmiştir. Sert 
buğday çeşitlerinde Pina-D1b, Pinb-D1b, Pinb-D1d ve Pinb-D1e puroindolin allelleri tespit 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        376 

edilmiştir. Endemik buğdaylar ve tarihi çeşitlerle kıyaslandığında, Yunnan ilinin modern 
çeşitleri Pina-D1b ve Pinb-D1b allelleri bakımından (sırasıyla 43.5% ve 16.1%) nispeten daha 
yüksek frekanslara sahiptir. 32 adet sert Yunnan endemik buğdayın tamamı (Triticum aestivum 
ssp. yunnanense King) çıkarılan amino asit sekansının 14. pozisyonu ve Leu-18 pozisyonuna 
karşılık gelen bir stop kodonunda, kodon (ORF) değişimine neden olan Pinb geninin 127. 
pozisyonunundaki tek bir nükleotid (G) silinmesi ile karakterize olan ve Pinb-D1u olarak 
belirtilen yeni bir puroindolin b alleli içermektedir.   Benzer bir çalışmada, Li ve ark (2008), 
Sahndong buğday gen kaynaklarında Pina-D1b alleli için gene özgü primer geliştirmek, Pinb-
D1 allelinin PflMI restriksiyon enzimiyle tanımlanması için değerlendirme metodu oluşturmak 
ve Pina ve Pinb bölgelerindeki allelik varyasyonları karakterize etmek için bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. Daha önce tanımlanmış Ha (CR626934 ve CR626926) lokusunun nükleotid 
dizilim baz alınarak, Pina-D1b allelini test etmek için 121 adet primer geliştirilmiştir. Sekans 
dizilemesinde, Pina-D1b allelinin promotor bölgesinin, transkripsiyon başlangıç kodonu olan 
ATG dizine göre -1134 bp be 23 bp arasındaki bölgede yüksek oranda korunduğunu 
göstermiştir. Pinb-D1p alleli, kodlanan bölgedeki 213. pozisyondaki bir A (adenin) bazının 
silinmesi ile ilk olarak Çin yerel çeşitlerinde tanımlanmıştır.  Pinb-D1p allelinin restriksiyon 
analizi, A bazının silinmesi PflMI enzimiyle kesilen bölgenin kaybolmasına ve PflMI enzimi 
ile sindirimin, Pinb-D1p allelinin tanımlanması için güvenilir bir araç olarak doğrulandığını 
göstermektedir. Shandong ilinden toplamda 523 adet buğday aksesyonu (431 yerel çeşit, 63 
eski ve 29 modern çeşit) SKCS testi ve DNA markörleriyle puroindolin allellerinin 
tanımlanması için seçilmiştir. Çalışmanın moleküler analiz kısmı incelendiğinde, sert yerel 
çeşitlerde, Pina-D1b, Pinb-D1b ve Pinb-D1p allellerinin frekansı sırasıyla 38.0%, 0.9% ve 
59.6%,  eski çeşitlerin allel frekansları sırasıyla 37.5%, 37.5% ve  25% olmuşken, sert modern 
çeşitlerde sadece Pinb-D1b alleli belirlenmiştir. Üç adet yerel çeşitte 96 (C-A dönüşümü) ve 
213 pozisyonunda (A silinmesi) iki adet mutasyonla yeni bir Pinb alleli bulunmuş ve bu allel 
Pinb-D1aa olarak belirtilmiştir. Huang,ve Brûlé-Babel (2011), Pina-D1a ve Pina-D1b alelinin 
genotiplenmesinde kullanılacak 9 adet kodominant STS markörünü geliştirmek için bir adet üç 
primer PCR sistemi, Pinb-D1a, Pinb- D1b, Pinb-D1c ve Pinb-D1d alelerini genotiplemede 
kullanılacak 6 adet kodominant SNP markörlerinin geliştirilmesi için de temperature-switch 
(TS) PCR sistemi kullanılmıştır. Bu STS ve TS-PCR markörleri 100 adet buğday çeşidinde 
dane sertliğini genotiplemek için kullanılmıştır. TS-PCR markörlerinin güvenirliği, oluşan PCR 
ürününün sekansı ve daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Böylece 
STS ve TS-PCR markörleri, buğday kalitesi ile ilgili ıslah çalışmalarında ve buğday pazar 
sınıflandırılmasında dane sertliğini seçmek için Pina ve Pinb alellerinin genotiplenmesinde, 
yüksek verimli, basit, maliyeti düşük ve güvenilir bir metot olarak tavsiye edilmektedir. 
Dane sertliği ya da yapısı buğdayı (Triticum aestivum L.) yumuşak ve sert sınıflara ayırmak 
için kullanılmaktadır. Yumuşak sınıftaki “ekstra yumuşak” (spectrumun alt kısmındaki dane 
sertliği ile) olarak adlandırılan buğday genotipleri, yüksek son kullanım kalitesi ile 
ilişkilendirilmiştir. Dane sertliği, öğütme verimi ve farklı tarımsal özellikler arasındaki ilişkiyi 
daha iyi anlamak için kantitatif özellik haritalama çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda, Wang 
ve ark, (2012), yumuşak ve ekstra yumuşak iki buğday hattının melezlenmesiyle elde edilen 
rekombinant kendilenmiş hatlarda dokuz adet özellik için toplamda 47 adet önemli kantitatif 
özellik bölgesi (QTL) (LOD C 3.0) tanımlamış ve her özelliği etkileyen QTL sayısı 3 ila 9 
arasında olduğu vurgulanmıştır. Dane sertliği ve un verimi ile ilişkili 6 QTL, 1BS, 4BS, 5BS, 
2DS, 4DS, ve 5DL kromozomlarında tespit edilmiştir. İki çok önemli QTL 4DS (Xbarc1118–
Rht-D1) ve 4BS (Xwmc617–Rht-B1) kromozomlarındaki ortolog bölgelerde haritalanmıştır. 
Sonuçlar, ekstra yumuşak özelliği 5DS kromozomundaki sertlik (Ha) lokusu tarafından kontrol 
edilmediğini göstermiştir.  
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Dane sertliği ekmeklik buğdayda önemli bir kalite parametresidir. Puronidolin-D1 genleri dane 
yapısının kontrolünde önemli bir rol oynamakta ve buğdayda öğütme ve işleme kalitesiyle 
önemli bir ilişki içerisindedir. Chen ve ark, (2013) farklı coğrafi bölgelerden temin edilmiş 493 
adet buğday çeşidinde Pina-D1 ve Pinb-D1 genlerini tespit etmek için bir dizi tanımlayıcı 
moleküle markör ve dCAPS markörü kullanmıştır. Sonuçlar, Çin yerel buğday çeşitlerinin en 
yüksek çeşitlilikte 12 farklı Puroindolin-D1 alleli içerdiği, beş farklı ülkeden buğday çeşidi 
arasından CIMMYT buğday çeşitlerinin en düşük allel kombinasyonuna sahip olduğunu 
göstermiştir. Ha (Sertlik) lokusunda, Pina-D1s alelinde 4,422-bp silinmesi ve Pina-D1u 
allelinde 6,460-bp silinmesi ile belirlenmiş iki yeni Pina-D1 alleli DNA seviyesinde primer 
yürüme stratejisi ile karakterize edilmiş ve Pina-N3 ve Pina-D1u moleküler markörleri, Pina-
D1s ve Pina-D1u allellerinin basit tanımlamaları için geliştirilmiştir. Puroindolin-D1 allelinin 
dane sertliği ile ilişki analizinde, farklı genotipler arasından Pina-null/Pinb-null allelerine 
içeren çeşitlerin Ha lokusunda yaklaşık 33-kb silinmenin olduğu ve en yüksek SKCS sertlik 
indeks değerine sahip olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, PINA-null aleline sahip 
buğday çeşitlerinin Pinb-D1b and Pinb-D1p allellerine sahip çeşitlerden önemli derecede 
yüksek SKCS indekisne sahip olduğu bildirilmiştir.  Bu çalışma, buğday kalitesinin 
geliştirilmesi için faydalı bilgiler sağlamasının yanında, ekmeklik buğdayda dane sertliğini 
kontrol eden moleküler ve genetik sürecin derinden anlaşılmasına da imkân sağlayacaktır.  
Markör-özellik ilişkilerinin tanımlanması marköre dayalı seleksiyon ıslahının ilk adımını 
adımlarının atılmasına olanak sağlamıştır. Wang ve ark, (2014) 64 adet farklı elit buğday 
hattında genetik çeşitlilik ve popülasyon yapısını değerlendirmek için dane sertliği, bin dane 
ağırlığı, dane protein içeriği, test ağırlığı ve bitki boyu gibi beş önemli özelliğin markör-özellik 
ilişkilerini tanımlamak için genom çapında haritalamayı kullanmıştır. Çalışmada kullanılan 94 
genotip %51.5 varyasyon ile ilk üç bileşene dayanarak üç alt popülasyonda gruplandırılmıştır. 
Toplam altı markörün önemli derecede dane sertliği, test ağırlığı ve bitki boyu ile ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. PinB geninin dane sertliği ile yüksek ilişkili olduğu tespit edilmiş ve 5D 
kromozomu üzerindeki Ha (sertlik) lokusunda pinA geni ile birlikte dane sertliğinin başlıca 
belirleyicisi olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, 2A kromozomundaki XwPt-7187 markörünün 
dane sertliği ile ilişkili olduğu belirlenmiş ve bu sonuçlar ilgili gen bölgesindeki markör-özellik 
ilişkilerinin ilk raporunu oluşturmuştur.  
Dane sertliği tipik kalite parametrelerini (öğütme, un kalitesi, son kullanım özelik vb. gibi) 
belirlemesinin yanında Puroindolin (Pin) genlerindeki mutasyonlar, gen ifadesindeki 
değişimler ve dane boyutu ve protein-ilişkili özellikler de dane sertliğini belirlemede önemli bir 
rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bu faktörlerin etkileri QTL seviyesinde henüz tam olarak 
açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu bağlamda, Sun ve ark (2018) dane sertliği ve boyutu ve dane 
sertliği ile protein-ilişkili özellikler arasındaki genetik ilişkiyi, dört farklı lokasyondan 173 adet 
rekombinant kendilenmiş hattan oluşturulmuş bir popülasyonda buğday 90K gentip analizini 
kullanarak koşullu ve koşulsuz haritalama ile göstermeyi amaçlamıştır. Bağıl QTL haritalama 
analizi kullanılarak dane sertliği ile ilişkili sekiz adet ilave QTL tespit edilmiştir. Bu QTL’ler 
%0.2-%17.7 fenotipik varyans değeri ile 4B, 5A, 5B ve 6D kromozomları üzerinde dağılmıştır. 
Buna ek olarak, koşulsuz haritalama ile %1.6 fenotipik varyans değerine sahip bir çift epistatik 
QTL (QKH3B.4-65/QKH4B.6-2) tespit edilmiştir. Dane boyutu ve protein-ilişki özelliklerinin 
etkileri çıkarıldıktan sonra koşul haritalama ile %0.6-%18.5 fenotipk varyans değeri hesaplanan 
14 adet QTL tanımlanmıştır. Bunlardan, kararlı QTL QKH4B.4-17, kısmen dane uzunluğu 
(KL), dane kalınlığı (KT) ve kuru glüten içeriği (DGC) ile önemli ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, 
QKH4B.4-17 QTL’i , dane çapı (KW), dane çevresi (KD), dane protein içeriği (KPC), yaş 
glüten içeriği (WGC), ve bağımsız olarak sedimentasyon hacmi (SV) ve glüten indeksi (GI) ile 
önemli bir ililki belirlenmiştir. Diğer bir önemli QTL olan QKH5B.10-63, bağımsız olarak dane 
çapı ve dane kalınlığı, kısmen dane uzunluğu, dane çevresi, kuru glüten içeriği ve yaş glüten 
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içeriği, ve son olarak dane protein içeriği, sedimentaston hacmi ve glüten indeksi ile ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Koşul haritalama analizinde yedi adet ilave QTL tespit edilmiş, ve 
bunlar, dane boyutu ve protein-ilişki özelikleri ile önemli derecede ilişkili olduğu 
vurgulanmıştır. Bu sonuçlar, dane boyutu ve protein-ilişkili özelliklerin dane sertliğini 
belirlemede önemli bir rol oynadığını göstermiş, dane sertliği ve dane boyutu ile dane sertliği 
ve protein-ilişkili özellikler arasındaki ilişkinin QTL seviyesinde daha iyi anlaşılmasının önünü 
açmıştır. 
Dane sertliği un kalitesinin kilit belirleyicisidir konumundadır. Örneğin, Kumar ve ark (2019) 
bir yazlık buğday çeşidi olan Alpowa (normal yumuşak) ve çok yumuşak bir hat arasındaki 
melezlemeden elde edilen 125 adet rekombinant kendilenmiş hattan oluşan bir popülasyonda 
SNP markörleri kullanılara rekombinant hatlar ve anaçlar dane yapısındaki genetik 
varyasyonun tanımlanması için genotiplemiştir.  Genetik harita için polimorfik markörler 
(n=1425) kullanılmış ve 372 adet yedekli olmayan markör 14 kromozomda 21 bağlantı 
grubunda toplanmıştır. Bileşik aralık haritalama (CIM) kullanılarak dane sertliği için içerisinde 
dört ana 1BS, 4BS, 5AL and 7AS QTL’in bulunduğu on adet QTL tanımlanmıştır. Aynı markör 
seti (1425) kullanılarak tek markör-özellik ilişkisi incelenmiş ve dane sertliği için 339 adet 
önemli markör tanımlanmıştır. Bu 339 markörden, her birinin üstünde dört QTL içeren en iyi 
on markör % 15.0-19.3 fenotipik varyasyon göstermiştir. Dane sertliği ile ilişkili hiçbir QTL, 
dane ağırlığı ve dane boyutu ile ilişkili QTL’ler ile birlikte bulunmamaktadır. 
Farklı orijinden birçok modern ekmeklik ve yerel buğday çeşidinde moleküler teknikler 
kullanılarak dane sertliğini kontrol eden gen bölgeleri ile ilgili birtakım genetik haritalama 
(moleküler bağlantı haritası) çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Wang ve ark. 2014; Ayala ve ark 
2016; Sun ve ark 2018; Chen ve ark 2013). Bu çerçevede, moleküler markör teknikleri 
kullanılarak dane sertliğini kontrol eden puroindolin a (PinA) ve puroindolin b (PinB) genleri 
ile ilgili özellikle yerel buğday çeşitlerinin sahip olduğu genetik potansiyel ortaya konarak, elde 
edilen bu bilgiler buğday ıslah çalışmalarında referans olarak kullanılabilir. Bu sayede, yerel 
ekmeklik buğday çeşitlerinde dane sertliğini kontrol eden puroindolin a (PinA) ve puroindolin 
b (PinB) genlerinin yerel kaynaklarında bulunma oranları belirlenebilir, bu doğrultuda amaca 
uygun yeni çeşitlerinin geliştirilmesi için marköre dayalı seleksiyon ıslah çalışmalarına 
başlanabilir. 
 Küresel buğday pazarlarında buğday fiyatlarını belirleyen en önemli kalite özelliklerinden 
birisi buğday dane sertliğidir. Bu doğrultuda, Türk yerel buğday çeşitlerinde dane sertliğinin 
genetik potansiyelinin geleneksel yöntemlerle tespiti hem çok zaman almakta hem de çok fazla 
güvenilir olamamaktadır. Bununla birlikte, güvenilir ve hızlı bir şekilde kullanılabilen 
moleküler markör tekniklerinin yerel buğday kaynaklarında uygulanma seviyesi de yetersiz 
kalmaktadır. Yerel buğday çeşitlerinde dane sertliğini kontrol eden puroindolin a (PinA) ve 
puroindolin b (PinB) genlerinin frekans değerleri tespit edilerek Marköre Dayalı Seleksiyon 
Islahında kullanılabilecek genetik materyaller tespit edilebilir ve bu doğrultuda küresel buğday 
pazarında yarışabilecek yeni ekmeklik buğday çeşitleri geliştirilebilecektir.  
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YABANİ GERNİK BUĞDAY (Triticum dicoccoides) GENOTİPLERİNİN iPBS 
RETROTRANSPOZON DNA MARKÖRÜ İLE MOLEKÜLER 

KARAKTERİZASYONU 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF WILD EMMER WHEAT GENOTYPES 
(Triticum dicoccoides) USING iPBS RETROTRANSPOSON DNA MARKERS 

Dr. Esra ÇAKIR, Arş. Gör. Uğur SESİZ, Prof. Dr. Faruk TOKLU,  

Prof. Dr. Hakan ÖZKAN 

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, ADANA 

ÖZET 

Makarnalık buğday (Triticum durum) Verimli Hilal Bölgesinde siyez buğdayından sonra 
kültüre alınan bir buğday türüdür. Özellikle arkeolojik alanlarda bulunan buğday daneleri, 
makarnalık buğdayının günümüzden yaklaşık 10bin yıl önce yabani gernik (Triticum 
dicoccoides) buğdayından evcilleştirildiğini göstermiştir. Son yapılan moleküler çalışmalar, 
makarnalık buğdayın ilk defa Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
(Karacadağ/Diyarbakır) kültüre alındığını ispatlamıştır. Yabani gernik buğdayı, ekmeklik 
buğdayın anası olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, yabani gernik buğdayı hem makarnalık 
hem de ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışma, yabani gernik genotiplerinin moleküler karakterizasyonu ve genetik çeşitliliğinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinden 
toplanmış olan 258 adet yabani gernik genotipi materyal olarak kullanılmıştır. İlk olarak, 83 
iPBS retrotranspozon primerleri, ön tarama için 8 yabani gernik genotipi üzerinde test 
edilmiştir. Ön tarama sonucuna göre 12 adet iPBS retrotranspozon primeri seçilmiş ve 258 adet 
yabani gernik genotipinde DNA analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yabani gernik 
genotipleri arasında geniş bir genetik varyasyon bulunmuştur. Özellikle, Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden toplanan 258 adet yabani gernik genotipinin, Karacadağ/Diyarbakır ve Gaziantep 
olarak iki ana gruba ayrıldığı saptanmıştır. Bu çalışmada kullanılan yabani gernik 
genotiplerinin hem makarnalık hem de ekmeklik buğday ıslahında amaca göre kullanılabileceği 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabani Gernik, Genetik Çeşitlilik, Retrotranspozon 

ABSTRACT 
Durum wheat (Triticum durum) is a type of wheat that is domesticated in the Fertile Crescent 
Region after einkorn wheat. Wheat grains, especially found in archaeological sites, have shown 
that durum wheat is domesticated from wild emmer wheat (Triticum 
dicoccoides) approximately 10.000 years ago. Recent molecular studies have shown that durum 
wheat is domesticated in Southeastern Anatolia, particularly Karacadağ/Diyarbakır region. 
Wild emmer wheat is defined as the mother of wheat. In recent years, wild emmer wheat has 
been used extensively both in durum and bread wheat breeding programs. This study aimed to 
determine the genetic diversity of wild emmer genotypes. In this study, 258 wild emmer 
genotypes collected from Southeastern Anatolia region in Turkey were used as materials. 
Firstly, 83 iPBS retrotransposon primers were tested on 8 wild emmer genotypes for pre-
screening. According to preliminary screening results, 12 iPBS retrotransposon primers were 
selected and DNA analysis was performed on 258 wild emmer genotypes. According to the 
results, a wide genetic variation was found among wild emmer genotypes. Specifically, 258 
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wild emmer genotypes collected from southeast Anatolia were divided into two distinc groups 
as called Karacadağ/Diyarbakır and Gaziantep. It was concluded that the wild emmer genotypes 
has a potential to be used both  durum and bread wheat breeding studies.  

Keywords: Wild Emmer, Genetic Diversity, Retrotranspozon 

 
1. GİRİŞ 
Günümüzde dünya nüfusunun hızlı artışı nedeniyle, beslenmeye olan ihtiyaç tarımın hızla 
gelişmesinde etkili olmuştur. Bitki ıslahı çalışmaları ile genetik potansiyeli yüksek, yüksek 
verimli, hastalıklara ve zararlılara dayanıklı,adaptasyon yeteneği yüksek olan yeni çeşitlerin 
geliştirilmesi için çaba harcanmaktadır. Makarnalık buğday (Triticum durum) Verimli Hilal 
Bölgesinde siyez buğdayından sonra kültüre alınan bir buğday türüdür. Özellikle arkeolojik 
alanlarda bulunan buğday daneleri, makarnalık buğdayının günümüzden yaklaşık 10.000 yıl 
önce yabani gernik (Triticum dicoccoides) buğdayından evcilleştirildiğini göstermiştir. Son 
yapılan moleküler çalışmalar, makarnalık buğdayın ilk defa Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde (Karacadağ/Diyarbakır) kültüre alındığını ispatlamıştır. Yabani gernik buğdayı, 
ekmeklik buğdayın anası olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, yabani gernik buğdayı hem 
makarnalık hem de ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında yoğun olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. DNA moleküler markörleri, bitki populasyonundaki çeşitlilikleri veya o 
populasyon içindeki bitki genotipleri arasındaki ilişkilerin tespitinde %100’e yakın 
güvenilirlikle kullanılabilmektedir. Günümüze kadar RAPD, AFLP, SSR, SRAP, SSAP, 
MASP ve ISSR gibi farklı moleküler markörler yabani gernik ve yakın akraba türlerinde 
genetik varyasyonunu belirlemek için birçok araştırıcı tarafından kullanılmıştır. Yeni 
geliştirilmiş DNA moleküler markör tekniklerinin yabani gernikte de genetik çeşitliliği 
belirleme çalışmasında kullanılması gerekmektedir. Özellikle transpozon ve retrotranspozon 
markörlerinin bu amaç için kullanılabileceği düşünülmektedir. Genom içinde hareket edebilen, 
hareketli DNA tekrar dizilerine transpozon, tekrar dizilerinin genom içinde bir genden başka 
bir gen bölgesine hareket etmesine ise transpozisyon denilmektedir. Retrotranspozonlar, 
ökaryotik genom içerisinde mobil DNA sekanslarını kapsayan transpoze edilebilir elemanın 
(TE) bir türü ve bitki genomlarının önemli bileşenleridir. Retrotranspozonlar haraketli genetik 
elemanlardır ve genomun fiziksel boyutuna katkı sağlarlar. Örneğin, mısır genomunun % 
75'inden fazlası retrotranspozon sekanslarından oluşmuştur ve uzun terminal tekrarı (LTR; 
Long Terminal Repeat) retrotranspozonları genomda baskındır. Bu elementler kendilerini, 
revers transkriptaz enzimini kullanarak DNA’ya çevirir ve kopyala yapıştır yöntemini 
kullanarak çoğaltırlar. Retrotranspozonların replikasyonları genomik çeşitliliği oluşturur, tüm 
genom boyunca dağılırlar ve moleküler markör olarak oldukça kullanışlı olmalarına neden olan 
bir genetik kalıtım gösterirler (Gedik, 2015). Transpozon temelli markör teknikleri filogenetik, 
moleküler ekoloji, biyoçeşitlilik, bağlantı haritalaması ve fonksiyonel genomik çalışmalar gibi 
çok çeşitli alanlara sahiptir (Kwon ve ark., 2005; Soorni ve ark., 2013). Transpozoedilebilir 
elementlerbitki genomlarının önemli bir bölümünü temsil eder ve evrimini yönlendirir. Ayrıca, 
genom evriminin daha iyi anlaşılması, çok sayıda TE ailesinin hareketliliğinin dikkate 
alınmasını gerektirir. Özellikle, bireysel TE kopyaları üzerinde moleküler popülasyon genetiği, 
yakın geçmişte sessiz familyalardan aktif olarak ayrılmıştır ve ilgili türler arasında 
retrotranspozonların farklı evrimsel yörüngelerini vurgulamıştır (Senerchia ve ark., 2013). Bu 
çalışmamızda amaç iPBS-retrotranspozon markörleriyle Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye 
yabani gernik buğday popülasyonlarında genetik çeşitlilik, popülasyon yapısı ve filogenetik 
ilişkilerini tespit etmektir. 

 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        388 

2. MATERYAL VE METOT 

Çalışmada Verimli Hilal bölgesinden (Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye) toplanmış yabani 
gernik buğday popülasyonlarını içeren 258 adet Triticum dicoccoides genotipi bitki materyali 
olarak kullanılmıştır. Genomik DNA izolasyonu Doyle ve Doyle (1987)’nin geliştirdiği ve 
Kafkas ve ark. (2006) tarafından modifiye edilen CTAB protokolüne göre gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada, Kalender ve ark. (2010) tarafından üretilen ve evrensel olarak belirtilen iPBS 
retrotranspozon DNA moleküler markörleri kullanılmıştır. iPBS retrotranspozon analizleri 
Andeden ve ark. (2013)’na göre yapılmıştır. 25 µl amplifikasyon reaksiyonu 3X Dream Taq 
Green PCR buffer (Fermentas), 5 mM dNTPs, 10 µM primer, 1.75 unite Dream Taq DNA 
polymerase (Fermentas) ve 10 ng DNA içermiştir. Reaksiyon ilk önce 950C’de 3 dakika 
denatürasyon ile başlamış ve 30 döngü 950C’de 15 saniye denatürasyon, 50-650C’de 1 dakika 
bağlanma (primere bağlı olarak değişmek üzere), 680C’de 1 dakika ve son uzama safhası 720C 
de 5 dakika olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen PCR ürünleri 0,5xTBE tampon 
çözeltisi kullanılarak %1.8’lik agaroz jelde koşulmuş ve ethidium bromit ile boyanarak UV 
altında görüntüleri alınmıştır. Jelde görüntülenen skorlanabilir bantlar polimorfik olup 
olmamasına göre 1 (var) veya 0 (yok) şeklinde skorlanmış ve bu binary veri kullanılarak 
analizler yapılmıştır. 258 adet Triticum dicoccoides genotipinde her bir iPBS retrotraspozon 
markör için H (Beklenilen Heterezigotluk), PIC (Polimorfik Bilgi İçeriği), E (Polimorfik 
lokusların incelenen fraksiyonu başına analiz edilen germplazmdaki ilgili sette lokus polimorfik 
sayısı) Hort (Ortalama heterozigotluk) MI (Etkili multipleks oranın ürünü ve ortalama beklenen 
heterozigotluk), D (Rastgele seçilen iki bireyde farklı bantlanma paternleri sergileme olasılığı) 
R (Çözme gücü, örneklenen genotipler içindeki alellerin dağılımına dayanır ve analiz edilen 
genotipler arasında ayrım yapabilme yeteneği ile güçlü bir ilişki kurar) değerleri Amiryousefi 
ve ark. (2018) bildirdiği yönteme göre hesaplanmıştır. Yabani gernik genotipleri için 
retrotanspozon primerlerinden elde edilen binary verileri DARwincirad paket programında 
analiz edilerek, Dice (1945) genetik benzerlik katsayı hesaplanmış, yabani gernik buğdayında 
retrotranspozon primer çiftlerinden elde edilen binary verileri Gascuel (1997) yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiş, Nei uzaklık katsayısı (Nei, 1987) hesaplanmış ve Neighbor-Net 
ağacı çizilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Primerlerin spesifik PCR ürünleri verip vermediğini tespit etmek amacı ile ilk önce 83 adet 
iPBS-retrotranspozon primeri 8 adet Triticum dicoccoides genotipinde test edilmiştir.  Elde 
edilen sonuçlara göre 83 iPBS- retrotranspozon primerinden 12 tanesinin skorlanabilir bant 
verdiği tespit edilmiştir. Ön çalışma sonucu skorlanabilir PCR ürünü verdiği belirlenen 12 adet 
iPBS primeri 258 adet Triticum dicoccoides genotipinde analiz edilmiştir.Yabani gernik buğday 
genotiplerinin primer çiftleri ile moleküler karakterizasyonu sonucu elde edilen sonuçlar 
Çizelge 1’de verilmiştir. Kullanılan iPBS-retrotranspozon PCR sonucu skorlanan bant sayısının 
26 (2095) ile 42 (2373) bant arasında değiştiği saptanmıştır. 

Çizelge1. Yabani Gernik Buğday Genotiplerinde Kullanılan Primerlere Ait Farklı Çeşitlilik 
Parametreleri 

iPBSMarkör Skorlanan Bant H PIC E Hort MI D R 

2394 37 0.36860 0.30066 9.01600 0.00004 0.00036 0.94064 11.29600 
2373 42 0.38653 0.31183 10.99597 0.00004 0.00041 0.93147 12.36290 
2232 31 0.39495 0.31696 8.39526 0.00005 0.00042 0.92668 13.40711 
2374 37 0.42530 0.33486 11.34940 0.00005 0.00052 0.90593 16.07229 
2095 26 0.42615 0.33535 8.00395 0.00006 0.00052 0.90526 9.54941 
2377 30 0.42465 0.33449 9.17717 0.00006 0.00051 0.90645 7.15748 
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2390 31 0.30455 0.25817 5.43426 0.00004 0.00023 0.96491 7.63346 
2272 31 0.39102 0.31457 8.26357 0.00005 0.00040 0.92897 8.79070 
2074 30 0.32804 0.27423 6.20319 0.00004 0.00027 0.95727 8.61355 
2075 37 0.29294 0.25004 6.59494 0.00003 0.00022 0.96825 11.35021 
2255 31 0.27667 0.23840 5.14091 0.00004 0.00021 0.97252 9.99091 
2385 34 0.17692 0.16127 3.33469 0.00002 0.00007 0.99039 5.95918 

Ortalama  0.34970 0.28590 7.65911 0.00004 0.00035 0.94116 10.18193 
H: Beklenilen Heterezigotluk PIC:Polimorfik Bilgi İçeriği, E Polimorfik lokusların incelenen fraksiyonu başına analiz edilen germplazmdaki 
ilgili sette lokus polimorfik sayısı Hort:Ortalama heterozigotluk MI: Etkili multipleks oranın ürünü ve ortalama beklenen heterozigotluk D: 
Rastgele seçilen iki bireyde farklı bantlanma paternleri sergileme olasılığı R: Çözme gücü, örneklenen genotipler içindeki alellerin dağılımına 
dayanır ve analiz edilen genotipler arasında ayrım yapabilme yeteneği ile güçlü bir ilişki kurar. 

Çalışmada incelenen 258 adet yabani gernik buğday genotipine ait beklenilen genetik çeşitlilik 
değeri en düşük 0.17692 ile iPBS2385 primerinde gözlenirken, en yüksek 0.42615 ile 
iPBS2095 primerinde saptanmış olup, bunu 0.42530 ile iPBS2374 ve 0.42465 ile iPBS2377 
primerleri izlemiştir. Hesaplanan ortalama heterezigotluk (Hort) en düşük 0.00002 ile 
iPBS2385 primerinde, en yüksek ise 0.00006 ile iPBS2095 ve iPBS2377 primerlerinde tespit 
edilmiştir. Ren ve ark., (2013), 25 yabani buğday popülasyonuna ait 120 yabani gernik buğday 
genotipinde SNP (Single Nucleotid Polymorphism) DNA markörlerini kullanarak yapmış 
oldukları çalışmada genetik çeşitlilik (H) değerinin ortalama 0.184 olarak bulunduğunu rapor 
etmişlerdir. Aynı şekilde, Shizuka ve ark. (2015) yapmış oldukları çalışmada H değerinin 0.285 
olarak bulunduğunu rapor etmişlerdir. Her iki çalışmadan elde edilen H değerleri bu çalışmada 
bulunan H değerinden farklı bulunmuştur. Bunun nedenleri olarak hem çalışmalarda kullanılan 
genotiplerin farklı olması hem de çalışmada kullanılan DNA markörlerinin farklılığı 
gösterilebilir. Yapılan araştırma kapsamında yabani gernik buğday genotiplerinde yapılan iPBS 
analizleri sonucunda polimorfik bilgi içeriği (PIC) en düşük 0.16127 ile iPBS 2385 
primerinden, en yüksek ise  0.33535 ile iPBS2095 ve 0.33486 ile 2374 primerlerinden elde 
edilmiş olup, ortalama polimorfik bilgi içeriği (PIC) 0.28590 olarak bulunmuştur. Polimorfik 
bilgi içeriği değeri genellikle farklı moleküler markörlerin karşılaştılmasında kullanılan etkin 
bir parametre olmakla beraber herhangibir DNA marköründe kullanılan primerlerin etkinlik 
derecesinin saptanmasında da kullanılabilecek değerlendirme kriteridir (Hongtrakul ve 
ark.,1997 Garcia ve ark., 2004). Çizelge 2 incelendiğinde E (bireysel analiz için polimorfik 
lokusların fraksiyonunun ürünü) değeri; en düşük 3.33469 ile iPBS 2385 primerinde en yüksek 
11.34940 iPBS2374 primerinde, MI (Polimorfik markörler için etkili multipleks oranın ürünü 
ve ortalama beklenen heterozigotluk); en düşük 0.00007 ile iPBS2385, en yüksek ise 0.00052 
iPBS2374 ve 0.00052 iPBS2095 primerlerinde, D (Rastgele seçilen iki bireyde farklı bant 
örnekleri sergileme olasılığı ve dolayısıyla birbirinden ayırt edilebilir olma olasılığı); en düşük 
0.90526 ile iPBS2095 primeri ve 0.90593 ile iPBS2374 primerinde, en yüksek ise 0.99039 ile 
iPBS2385 primerinde, R (Çözme gücü, örneklenen genotipler içindeki alellerin dağılımına 
dayanır ve analiz edilen genotipler arasında ayrım yapabilme yeteneği ile güçlü bir ilişki kurar) 
en düşük 5.95918 ile iPBS2385 primerinde en yüksek ise 16.07229 iPBS2374 primerinde tespit 
edilmiştir. 

Verimli Hilal Bölgesinden (Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye) toplanan ülkelere ait yabani 
gernik buğday genotiplerine ait farklı çeşitlilik parametreleri Çizelge 2.’de verilmiştir. 
Türkiye’den toplanan yabani gernik buğday genotiplerinde beklenilen genetik çeşitlilik değeri 
en düşük 0.18021 ile iPBS2385 ve en yüksek 0.45292 ile iPBS2377 primerinden elde edilmiştir. 
Beklenilen H ortalaması ise 0.35844 olarak bulunmuştur. Hesaplanan ortalama heterezigotluk 
en düşük 0.00004 ile iPBS2385 primerinde, en yüksek ise 0.00012 ile iPBS2095 ve iPBS2377 
primerlerinde tespit edilmiştir. İsrail’den toplanan yabani gernik buğday genotiplerinde 
beklenilen H değeri en düşük 0.17391 ile iPBS2385 ve en yüksek 0. 46012 ile iPBS2095 
primerinden elde edilmiştir. Beklenilen H ortalaması ise 0.32833 olarak bulunmuştur. 
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Hesaplanan ortalama heterezigotluk en düşük 0.00004 ile iPBS2385 primerinde, en yüksek ise 
0.00012 ile iPBS2095 ve iPBS2377 primerlerinde tespit edilmiştir. Lübnan’dan toplanan 
yabani gernik buğday genotiplerinde beklenilen H değeri en düşük 0.13056 ile iPBS2385 ve en 
yüksek 0. 46105 ile iPBS2374 primerinden elde edilmiş olup, beklenilen H ortalaması ise 
0.33901 olarak bulunmuştur. Hesaplanan ortalama heterezigotluk en düşük 0.00012 ile 
iPBS2385 primerinde, en yüksek ise 0.00053 ile iPBS2095 primerinde saptanmıştır. Suriye’den 
toplanan yabani gernik buğday genotiplerinde beklenilen H değeri en düşük 0.22241 ile 
iPBS2385 ve en yüksek 0. 44242 ile iPBS2232 primerinden elde edilmiştir. Beklenilen H 
ortalaması ise 0.34887 olarak bulunmuştur. Hesaplanan ortalama heterezigotluk en düşük 
0.00026 ile iPBS2390 primerinde, en yüksek ise 0.00069 ile iPBS2095 primerinde tespit 
edilmiştir. Türkiye’den toplanan yabani gernik buğday genotiplerinde yapılan retrotranspozon 
analizleri sonucunda polimorfik bilgi içeriği (PIC) en düşük 0.16398 ile iPBS2385 primerinden, 
en yüksek ise 0.35035 ile iPBS2377 primerinden elde edilmiş olup, ortalama polimorfik bilgi 
içeriği 0.29150 olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan İsrail’den toplanmış olan yabani 
gernik buğday genotiplerinde polimorfik bilgi içeriği en düşük 0.17391 ile iPBS2385 
primerinden, en yüksek ise 0.46012 ile iPBS2377 primerinden elde edilmiş olup, ortalama 
polimorfik bilgi içeriği 0.32833 olarak saptanmıştır. Lübnan’dan toplanmış olan yabani gernik 
buğday genotiplerinde ise polimorfik bilgi içeriği en düşük 0.13056 ile iPBS2385 primerinden, 
en yüksek ise 0.46105 ile iPBS2374 primerinden elde edilmiştir ve ortalama polimorfik bilgi 
içeriği 0.33901 olarak bulunmuştur. Suriye’den toplanan yabani gernik buğday genotiplerinde 
yapılan analiz sonucunda ise polimorfik bilgi içeriği en düşük 0.22241 ile iPBS2385 
primerinden, en yüksek ise 0.44242 ile iPBS2232 primerinden elde edilmiş olup, ortalama 
polimorfik bilgi içeriği 0.34887 olarak bulunmuştur. Ren ve ark., (2013), 25 yabani buğday 
popülasyonuna ait 120 yabani gernik buğday genotipinde SNP (Single Nucleotid 
Polymorphism) DNA markörlerini kullanarak yapmış oldukları çalışmada polimorfik bilgi 
içeriğini 0.153 olarak bulmuşlardır. Çizelge 2 incelendiğinde Türkiye’den toplanmış olan 
yabani gernik genotipleri için E değeri; en düşük 3.40458 ile iPBS 2385 primerinde en yüksek 
11.67188 iPBS2374 primerinde, , MI değeri; en düşük 0.00014 ile iPBS2385, en yüksek ise 
0.00120 iPBS2377 primerinde, D değeri; en düşük 0.87995 ile iPBS2377 primerinde, en yüksek 
ise 0.98999 ile iPBS2385 primerinde, R değeri; en düşük 4.53535 ile iPBS237 primerinde en 
yüksek ise 15.18750 iPBS2374 primerinde tespit edilmiştir. İsrail’den Lübnan’dan Suriye’den 
toplanmış olan yabani gernik genotipleri için saptanan genetik çeşitlilik parametreleri Çizelge 
2’de gösterilmiştir.  
 

Çizelge 2. Verimli Hilal Bölgesinden Toplanan Yabani Gernik Buğdayların Ülkelere Ait  
Genetik Çeşitlilik Parametreleri 

Ülkeler iPBSMarkör Skorlanan 
Bant 

H PIC E Hort MI D R 

 2394 37 0 .37689 0 .30587 9 . 3 2 0 3 1 0.00008 0 . 0 0 0 7 4 0 . 9 3 6 5 9 7 . 9 5 3 1 3 
 2373 42 0 .39422 0 .31652 11.34109 0.00007 0 . 0 0 0 8 3 0 . 9 2 7 1 2 11.11628 
 2232 31 0 .43363 0 .33961 9 . 8 5 2 7 1 0.00011 0 . 0 0 1 0 7 0 . 8 9 9 0 4 14.74419 
 2374 37 0 .43189 0 .33862 11.67188 0.00009 0 . 0 0 1 0 6 0 . 9 0 0 5 3 15.18750 
 2095 26 0 .40702 0 .32419 7 . 3 9 3 9 4 0.00012 0 . 0 0 0 8 8 0 . 9 1 9 1 9 8 . 1 8 1 8 2 
Türkiye 2377 30 0 .45292 0 .35035 10.39695 0.00012 0 . 0 0 1 2 0 00.87995 4 . 5 3 5 3 5 

 2390 31 0 .31111 0 .26272 5 . 5 8 7 7 9 0.00008 0 . 0 0 0 4 6 0 . 9 6 2 9 1 9 . 5 7 2 5 2 
 2272 31 0 .38386 0 .31019 8 . 0 2 9 8 5 0.00009 0 . 0 0 0 7 4 0 . 9 3 2 9 5 6 . 4 4 7 7 6 
 2074 30 0 .32306 0 .27088 6 . 0 7 6 9 2 0.00008 0 . 0 0 0 5 0 0 . 9 5 9 0 1 8 . 2 4 6 1 5 
 2075 37 0 .30124 0 .25587 6 . 8 3 5 9 4 0.00006 0 . 0 0 0 4 3 0 . 9 6 5 9 0 9 . 7 0 3 1 3 
 2255 31 0 .30525 0 .25866 5 . 8 2 6 4 5 0.00008 0 . 0 0 0 4 7 0 . 9 6 4 7 2 9 . 7 8 5 1 2 
 2385 34 0 .18021 0 .16398 3 . 4 0 4 5 8 0.00004 0 . 0 0 0 1 4 0 . 9 8 9 9 9 6 . 5 1 9 0 8 
 Ortalama  0 .35844 0 .29150 7 . 9 7 8 2 0 0.00009 0 . 0 0 0 7 1 0 . 9 3 6 4 9 9 . 3 3 2 6 7 
 2394 37 0 .34472 0 .28531 8 . 1 9 0 4 8 0.00015 0 . 0 0 1 2 1 0 . 9 5 1 0 7 9 . 7 4 6 0 3 
 2373 42 0 .35661 0 .29302 9 . 7 5 4 1 0 0.00014 0 . 0 0 1 3 6 0 . 9 4 6 1 3 12.32787 
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 2232 31 0 .29539 0 .25176 5 . 5 8 4 6 2 0.00015 0 . 0 0 0 8 2 0 . 9 6 7 6 2 5 . 7 2 3 0 8 
 2374 37 0 .40393 0 .32235 10.39063 0.00017 0 . 0 0 1 7 7 0 . 9 2 1 2 2 13.28125 
 2095 26 0 .46012 0 .35427 9 . 6 8 7 5 0 0.00027 0 . 0 0 2 5 8 0 . 8 7 1 4 0 7 . 9 3 7 5 0 

İsrail 2377 30 0 .36164 0 .29625 7 . 1 0 9 3 8 0.00019 0 . 0 0 1 3 4 0 . 9 4 3 9 4 8 . 3 4 3 7 5 
 2390 31 0 .31644 0 .26637 5 . 7 1 4 2 9 0.00017 0 . 0 0 0 9 9 0 . 9 6 1 2 6 3 . 4 6 0 3 2 
 2272 31 0 .38485 0 .31079 8 . 0 6 1 5 4 0.00019 0 . 0 0 1 5 4 0 . 9 3 2 4 7 7 . 0 7 6 9 2 
 2074 30 0 .33885 0 .28144 6 . 4 8 4 3 8 0.00018 0 . 0 0 1 1 4 0 . 9 5 3 3 7 7 . 5 3 1 2 5 
 2075 37 0 .27601 0 .23792 6 . 1 1 7 6 5 0.00015 0 . 0 0 0 8 9 0 . 9 7 2 7 4 10.31373 
 2255 31 0 .22752 0 .20164 4 . 0 5 7 6 9 0.00014 0 . 0 0 0 5 7 0 . 9 8 2 9 4 7 . 1 9 2 3 1 
 2385 34 0 .17391 0 .15879 3 . 2 7 1 1 9 0.00009 0 . 0 0 0 2 8 0 . 9 9 0 7 9 4 . 6 7 7 9 7 
 Ortalama  0 .32833 0 .27165 7 . 0 3 5 2 8 0.00016 0 . 0 0 1 2 0 0 . 9 4 9 5 8 8 . 1 3 4 3 3 
 2394 37 0 .40233 0 .32140 10.32353 0.00032 0 . 0 0 3 3 0 0 . 9 2 2 3 1 9 . 0 0 0 0 0 
 2373 42 0 .41484 0 .32879 12.33333 0.00030 0 . 0 0 3 6 9 0 . 9 1 3 9 2 9 . 2 1 2 1 2 
 2232 31 0 .34544 0 .28578 6 . 8 8 2 3 5 0.00033 0 . 0 0 2 2 6 0 . 9 5 0 8 7 7 . 6 4 7 0 6 
 2374 37 0 .46105 0 .35477 13.69697 0.00037 0 . 0 0 5 0 4 0 . 8 7 0 2 6 11.51515 
 2095 26 0 .45122 0 .34942 8 . 9 3 9 3 9 0.00053 0 . 0 0 4 7 0 0 . 8 8 2 0 5 7 . 7 5 7 5 8 
Lübnan 2377 30 0 .38835 0 .31294 7 . 9 1 1 7 6 0.00038 0 . 0 0 3 0 1 0 . 9 3 0 6 4 5 . 4 7 0 5 9 

 2390 31 0 .24092 0 .21190 4 . 0 6 2 5 0 0.00026 0 . 0 0 1 0 5 0 . 9 8 0 5 1 4 . 3 7 5 0 0 
 2272 31 0 .39544 0 .31725 8 . 4 1 1 7 6 0.00038 0 . 0 0 3 1 6 0 . 9 2 6 5 6 6 . 4 7 0 5 9 
 2074 30 0 .34903 0 .28812 6 . 7 5 7 5 8 0.00035 0 . 0 0 2 3 8 0 . 9 4 9 4 4 8 . 0 6 0 6 1 
 2075 37 0 .30475 0 .25831 6 . 9 3 9 3 9 0.00025 0 . 0 0 1 7 3 0 . 9 6 4 9 5 11.03030 
 2255 31 0 .18421 0 .16724 3 . 1 8 1 8 1 0.00027 0.000859 0 . 9 8 9 6 0 6 . 0 0 0 0 0 
 2385 34 0 .13056 0 .12204 2 . 3 8 7 1 0 0.00012 0 . 0 0 0 3 0 0 . 9 9 5 1 3 2 . 8 3 8 7 1 
 Ortalama  0 .33901 0 .27650 7 . 6 5 2 2 8 0.00032 0 . 0 0 2 6 2 0 . 9 3 9 6 8 7 . 4 4 8 1 4 
 2394 37 0 .33149 0 .27654 7 . 7 6 0 0 0 0.00036 0 . 0 0 2 7 8 0 . 9 5 6 1 9 1 . 9 2 0 0 0 
 2373 42 0 .37452 0 .30439 10.48000 0.00036 0 . 0 0 3 7 4 0 . 9 3 7 9 2 5 . 6 0 0 0 0 
 2232 31 0 .44242 0 .34455 10.24000 0.00057 0 . 0 0 5 8 5 0 . 8 9 1 1 7 8 . 4 8 0 0 0 
 2374 37 0 .40256 0 .32154 10.33333 0.00045 0 . 0 0 4 6 8 0 . 9 2 2 2 3 10.66667 
 2095 26 0 .43325 0 .33940 8 . 2 5 0 0 0 0.00069 0 . 0 0 5 7 3 0 . 8 9 9 6 6 6 . 3 3 3 3 3 
Suriye 2377 30 0 .43991 0 . 3 4 3 1 5 9 . 8 0 0 0 0 0.00059 0 . 0 0 5 7 5 0 . 8 9 3 5 8 1 . 6 8 0 0 0 

 2390 31 0 .24092 0 .21190 4 . 0 6 2 5 0 0.00026 0 . 0 0 1 0 5 0 . 9 8 0 5 1 4 . 3 7 5 0 0 
 2272 31 0 .43333 0 .33944 9 . 8 4 0 0 0 0.00056 0 . 0 0 5 5 0 0 . 8 9 9 5 2 2 . 9 6 0 0 0 
 2074 30 0 .29413 0 .25088 5 . 3 7 5 0 0 0.00041 0 . 0 0 2 2 0 0 . 9 6 8 1 0 6 . 0 8 3 3 3 
 2075 37 0 .26733 0 .23160 5 . 8 8 0 0 0 0.00029 0 . 0 0 1 7 0 0 . 9 7 4 8 9 6 . 5 6 0 0 0 
 2255 31 0 .30418 0 .25792 5 . 8 0 0 0 0 0.00039 0 . 0 0 2 2 8 0 . 9 6 5 1 9 8 . 9 6 0 0 0 
 2385 34 0 .22241 0 .19768 4 . 3 3 3 3 3 0.00027 0 . 0 0 1 1 8 0 . 9 8 3 8 9 4 . 8 3 3 3 3 
 Ortalama  0.34887 0.28491 7.67951 0.00043 0.00353 0.93940 5.70430 
H:Beklenilen Heterezigotluk PIC:Polimorfik Bilgi İçeriği, E Polimorfik lokusların incelenen fraksiyonu başına analiz edilen germplazmdaki 
ilgili sette lokus polimorfik sayısı Hort:Ortalama heterozigotluk MI: Etkili multipleks oranın ürünü ve ortalama beklenen heterozigotluk D: 
Rastgele seçilen iki bireyde farklı bantlanma paternleri sergileme olasılığı R: Çözme gücü, örneklenen genotipler içindeki alellerin dağılımına 
dayanır ve analiz edilen genotipler arasında ayrım yapabilme yeteneği ile güçlü bir ilişki kurar. 

Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye’den toplanan yabani gernik buğday (T.turgidum ssp. 
dicoccoides) populasyonlarının ülkelere ait ortalama beklenilen H, polimorfik bilgi içeriği, E , 
Hort, MI , D , R değerleri Çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelge 3. Verimli Hilal Bölgesinden Toplanan Yabani Gernik Buğdayların Ülkelere Ait   
Genetik Çeşitlilik Parametreleri 

 H PIC E Hort MI D R 

Türkiye 0.35844 0.29150 7.97820 0.00009 0.00071 0.93649 9.33267 
İsrail 0.32833 0.27165 7.03528 0.00016 0.00120 0.94958 8.13433 
Lübnan 0.33901 0.27650 7.65228 0.00032 0.00262 0.93968 7.44814 
Suriye 0.34887 0.28491 7.67951 0.00043 0.00353 0.93940 5.70430 

Ortalama 0.34366 0.28114 7.58631 0.00025 0.00201 0.94128 7.65486 
H:Beklenilen Heterezigotluk PIC:Polimorfik Bilgi İçeriği, E Polimorfik lokusların incelenen fraksiyonu başına analiz edilen germplazmdaki 
ilgili sette lokus polimorfik sayısı Hort:Ortalama heterozigotluk MI: Etkili multipleks oranın ürünü ve ortalama beklenen heterozigotluk D: 
Rastgele seçilen iki bireyde farklı bantlanma paternleri sergileme olasılığı R: Çözme gücü, örneklenen genotipler içindeki alellerin dağılımına 
dayanır ve analiz edilen genotipler arasında ayrım yapabilme yeteneği ile güçlü bir ilişki kurar. 

Heterezigotluk ortalaması (Hort) en düşük İsrail popülasyonunda 0.00016 en yüksek Suriye 
popülasyonunda tespit edilmiştir. Beklenilen heterezigotluk ise en düşük 0.32833 ile İsrail’de, 
en yükse k 0.35844 ile Türkiye popülasyonlarında saptanmıştır. Dört ülkenin genetik varyasyon 
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ortalaması 0.00025 tespit edilirken, H ortalaması 0.34366 olarak tespit edilmiştir. Shizuka ve 
ark., (2015), incelemiş oldukları iki popülasyonda genetik çeşitlilik ortalamasını sırasıyla 0.28 
ve 0.29 olarak bulmuşlardır, elde edilen bu değerler kullanılan markör farklılığından 
kaynaklanabilmektedir. Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye’den toplanmış olan yabani gernik 
buğday genotiplerinin polimorfik bilgi içeriği ortalaması en düşük 0.27165 ile İsrailde 
saptanmıştır ve bunu 0.27650 ile Lübnan izlemiştir, polimorfik bilgi içeriği ortalaması en 
yüksek 0.29150 ile Türkiye’den toplanmış olan yabani gernik buğday genotiplerinden 
saptanmıştır. Çizelge 4 incelendiğinde en düşük ortalama E değeri 7.03528 ile İsrail’den 
toplanmış olan yabani gernik buğday genotiplerinde tespit edilirken, en yüksek ortalama E 
değeri ise 7.97820 ile Türkiye’den toplanmış olan yabani gernik buğday genotiplerinde tespit 
edilmiş ve tüm ülkelerden toplanmış olan yabani gernik buğdayların E değeri ortalaması 
7.58631 olarak saptanmıştır. En düşük MI değeri ortalaması 0.00071 ile Türkiye’den toplanmış 
olan yabani gernik buğdaylarında tespit edilirken, en yüksek MI değeri ortalaması 0.00353 ile 
Suriye yabani gernik genotiplerinden tespit edilmiş olup, tüm ülkelerin ortalama MI değeri 
0.00201 olarak saptanmıştır. Ortalama D değeri en düşük 0.93649 ile Türkiye yabani gernik 
genotiplerinden elde edilirken, ortalama D değeri en yüksek 0.94958 ile Suriye yabani gernik 
genotiplerinden elde edilmiş olup tüm ülkelerin ortalama D değeri 0.94128 olarak saptanmıştır. 
Ortalama R değeri; en düşük 5.70430 ile Suriye yabani gernik genotiplerinde tespit edilirken, 
en yüksek 9.33267 ile Türkiye yabani gernik genotiplerinde tespit edilmiştir ve tüm ülkelerin 
ortalama R değeri 7.65486 olarak saptanmıştır. 

Temel Bileşen koordinat analiziyle (PCoA: Principal Coordinate Analysis); varyasyonu 
açıklayan büyük bir koordinat tanımlanmıştır (Şekil 1). Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye 
bölgesinden gelen aksesyonlarla temsil edilen popülasyonlar bilinen yabani gernik (Triticum 
dicoccoides) buğday genotiplerine karşılık gelmektedir. Çoğu aynı GPS kaynağı koordinatını 
paylaşan bir dizi özdeş erişim tespit edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1. Temel Bileşen koordinat analiziyle (PCoA: Principal Coordinate Analysis) 

Unweighted Neighbor-Joining Tree (Neighbor-Net Ağacı) yöntemine göre yapılan ağaç modeli 
Şekil 2.’da verilmiştir. Ağacın incelemesinden de anlaşılacağı üzere incelenen yabani gernik 
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buğday (T. turgidum ssp. dicoccoides) popülasyonları kendi içinde A, B olmak üzere iki ana 
gruba ayrılmıştır.  

 
Şekil 2. Unweighted Neighbor-Joining Tree (Neighbor-Net Ağacı) yöntemine göre yapılan 

ağaç modeli 

Dört farklı ülkeden toplanmış olan yabani gernik buğdayının iki ana grubunu incelediğimizde 
popülasyonlasyonları temsil eden 258 adet genotip yer almıştır. A grubu kendi içinde A-1 ve 
A-2 grubu olmak üzere iki alt gruba ayrılmış olup, bu grup Türkiye (132 genotip), Suriye (25 
genotip) ve Lübnan (11 genotip)’dan toplanmış yabani gernik (T. dicoccoides) buğday 
genotiplerini içermiştir. Ayrıca A grubu içerisindeki iki alt gruptan Türkiye, Lübnan ve Suriye 
birarada kümelenerekte alt grup oluşturmuştur. Benzer şekilde B grubu kendi içinde B1 ve  B2, 
grubu olmak üzere iki alt gruba ayrılmış olup, bu gruplar İsrail (44 genotip), Türkiye (2 genotip) 
ve Lübnan (1 genotip) yabani gernik buğday genotiplerini içermiştir. B2 grubu genotipleri ise 
İsrail (21 genotip) ve Lübnan (22 genotip)’dan toplanmış yabani gernik buğday genotipleri ile 
birarada grup oluşturmuştur. Neighbor-Net Ağacı (Unweighted Neighbor-Joining Tree) ile elde 
edilen bu sonuçlar Temel Bileşen Koordinat Analiziyle (PCoA) uyumluluk göstermiştir. 

4. SONUÇ 

Çalışmada, Verimli Hilal bölgesinden toplanmış olan 258 adet yabani gernik genotipi materyali 
12 adet iPBS retrotranspozon primeri ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yabani 
gernik genotipleri arasında iPBS retrotranspozon markörleri kullanılarak geniş bir genetik 
varyasyon bulunmuştur. Özellikle, Güneydoğu Anadolu bölgesinden toplanan yabani gernik 
genotipinin, Karacadağ/Diyarbakır ve Gaziantep olarak iki ana gruba ayrıldığı saptanmıştır. Bu 
çalışmada kullanılan yabani gernik genotiplerinin hem makarnalık hem de ekmeklik buğday 
ıslahında amaca göre kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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FARKLI GİBERELLİK ASİT DOZLARININ ASPİR (Carthamustinctorius L.) 
ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF DIFFERENT GIBERELLIC ACID DOSES ON GERMIMATION 
PROPERTIES OF SAFFLOWER (Carthamustinctorius L.) CULTIVARS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap GÜRSOY 
Aksaray Üniversitesi, Güzelyurt Meslek Yüksekokulu,Bitkisel ve Hayvansal  

Üretim Bölümü, Aksaray 

ÖZET 
Beslenmede yağlar, insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli ana besin 
maddelerinden birisidir. Aspir önemli yağ bitkileri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte 
çimlenme oranının artırılmasında bazı ön muameleler yapılmaktadır. Giberellik asit uygulaması 
bunlardan birisidir. Çalışmanın amacı aspir tohumlarının çimlenmesi üzerine farklı giberellik 
asit (GA3) dozlarının aspir çeşitlerinin çimlenme ve fide özellikleri üzerine etkilerinin 
belirlenmesidir. Çalışmada 5 farklı aspir çeşidi (Balcı, Linas, Asol, Olas, Göktürk) ile 5 farklı 
GA3(kontrol, 25, 50, 100, 200mg/l) dozu kullanılmıştır. Araştırma tesadüf parselleri deneme 
desenine göre kurulmuş olup, 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Laboratuar şartlarında 
yürütülen bu çalışmada; çimlenme yüzdesi (%), ortalama çimlenme zamanı (gün), kök 
uzunluğu (cm), fide uzunluğu (cm), çimlenme hızı (gün), fide yaş ağırlığı (mg), fide kuru 
ağırlığı (mg), kök yaş ağırlığı (mg), kök kuru ağırlığı (mg) özellikleri incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda GA3 uygulamalarının incelenen bütün özellikler bakımından olumlu etkide 
bulunduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, giberellik asit uygulamalarına çeşitlerin tepkileri 
farklı olmakla beraber uygulamalardan çimlenme özellikleri bakımından çeşitler olumlu 
etkilenmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, Giberellik Asit, Çimlenme, Fide Özellikleri 

 
ABSTRACT 
Fats in nutrition are one of the main nutrients required for people to continue their vital 
activities. Safflower is among the important oil plants. However, some pretreatments are made 
in increasing the germination rate. Giberellic acid application is one of them. The aim of this 
study was to determine the effects of different giberellic acid (GA3) doses on the germination 
and seedling characteristics of safflower varieties. In this study, 5 different safflower cultivar 
(Balcı, Linas, Asol, Olas, Göktürk) and 5 different GA3 (control, 25, 50, 100, 200mg/l) dose 
was used. The research was carried out according to the trial design of random plots and was 
carried out with 3 replications. In this study conducted in laboratory conditions; germination 
percentage (%), average germination time (days), root length (cm), seedling length (cm), 
germination rate (days), seedling wet weight (mg), seedling dry weight (mg), root wet weight 
(mg ), root dry weight (mg) properties were examined. As a result of the study, it was observed 
that GA3applications had a positive effect on all properties examined. As a result, although 
there actions of the varieties of giberellik acid applications are different, the varieties were 
positively affected in terms of their germination properties 
Keywords: Safflower, Gibberellic Acid, Germination, Seedling Properties 
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1. GİRİŞ 

Aspir, Asteraceae familyasından tek yıllık bir yağ bitkisidir (Uysal ve ark., 2006). Aynı 
zamanda, 80-100cm boylanabilen sarı, kırmızı, turuncu renklerde çiçekleri olan, dikenli ve 
dikensiz tiplerde bir bitkidir (Atabey, 2009). Bu bitki dünyada yalancı safran gibi isimlerle 
anılan, geniş yapraklı, değişik renklerde çiçeklere sahip, kurağa dayanıklı ve ortalama yağ oranı 
%30-50 arasında değişiklik gösteren bir bitkidir (Gürsoy ve ark., 2015). TÜİK verilerine göre 
2018 yılında ülkemizde 246 932dekar ekim alanı olan aspir bitkisinin 35 000ton üretimi olup, 
dekara verimi 142kg’dır (Anonim, 2019). Bununla beraber, ülkemizin ekolojik koşulları yağlı 
tohumlu bitkilerin yetiştirilmesine uygun olmasına rağmen uzun yıllardır süregelen düzenli 
olmayan üretim miktarları yağ açığımızın oluşmasına sebep olmuştur (Önder ve Kahraman, 
2016; Gürsoy ve ark., 2018). Aspir iklim ve toprak istekleri bakımından diğer yağ bitkilerine 
göre daha az seçicidir (Kaya ve ark., 2004). Ayrıca, ekim nöbeti sistemlerinde aspir bitkisinden 
yararlanılabilecek olması ile birlikte bu bitkinin ülkemizin yağ açığının kapatılmasında 
ayçiçeğine alternatif bir bitki olabileceğini göstermektedir (Hatipoğlu ve ark., 2012). 

Bunların yanı sıra bitkisel üretimde üretim artışının gerçekleştirilebilmesi için verim potansiyeli 
yüksek ve olumsuz çevre şartlarına dayanıklı çeşitlerin ıslah edilmesi gerekmektedir (Kaya ve 
ark., 2009). Olumsuz şartlara toleranslı çeşitleri geliştirmenin yanında, bitkilerin ilk gelişme 
devrelerini hızlandıracak, kök ve toprak üstü organlarının daha iyi gelişimini sağlayacak 
uygulamalar da önemlidir (Day ve ark., 2011). Bu sebeple değişik uygulamalar yapılarak 
çimlenme teşvik edilmektedir. Priming uygulaması neticesinde, hızlı kök ve sürgün çıkışının 
gerçekleşmesi daha kuvvetli fide gelişimine fırsat vermekte, kurağa dayanıklılık artmakta, 
bitkiler daha kısa sürede çiçeklenerek hasat olgunluğuna gelmekte ve verim yükselmektedir 
(Gürsoy ve ark., 2015). Büyüme ve çimlenmeyi teşvik etmesi bakımından giberellik asit 
uygulamalarının özel bir yerivardır (Erdemli ve Kaya, 2015).Giberellik asit uygulamaları 
çoğunlukla tohumlara yapılmakta olup, çimlenmeyi ve bitki gelişimini artırmaktadırlar 
(Erdemli ve Kaya, 2015). 

Bu çalışmanın amacı; denenen aspir çeşitlerinin çimlenme ve ilk fide gelişimi üzerine farklı 
GA3konsantrasyonlarının etkilerinin incelenmesidir. 
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu araştırma, Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü 
Laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada 5 farklı aspir çeşidi (Balcı, Linas, Asol, Olas, 
Göktürk) ile 5 farklı GA3 (kontrol, 25, 50, 100, 200mg/l) dozu kullanılmıştır. Araştırma tesadüf 
parselleri deneme desenine göre kurulmuş olup, 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede 
içerisine kurutma kağıdı konulan steril edilmiş 9cm çapındaki petri kapları kullanılmıştır. Her 
bir petri kabına 10 adet tohum ekilmiş ve her petriye farklı konsantrasyonlarda çözeltilerden 
10ml eklenerek petriler streç film ile sarılmıştır. Ayrıca buharlaşmayı önlemek için petriler ağzı 
kilitli torbalara konmuştur. Tohumlar 25±1°C‘de inkübatörde tutulmuştur. Her iki günde bir, 
kâğıtlar değiştirilerek tekrar 10ml solüsyon eklenmiştir. Tohumlar her gün sayılmış ve 1mm 
kökçük uzunluğuna sahip tohumlar çimlenmiş kabul edilmiştir. Tohum ekiminden sonra 4. 
günde çimlenme yüzdesi (%), 14. günde ise fide uzunluğu (cm),  kök uzunluğu (cm), fide yaş 
ağırlığı (mg), kök yaş ağırlığı (mg) değerleri belirlenmiştir (ISTA, 2003). Araştırma sonunda 
elde edilen verilerle, MSTAT-C paket programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. 
Uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Duncan testi 
uygulanmıştır (Düzgüneş ve ark.,1987). 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Yapılan varyans analizi sonuçları incelendiğinde, ortalama çimlenme zamanı, kök uzunluğu, 
fide uzunluğu, çimlenme hızı, fide yaş ağırlığı, fide kuru ağırlığı, kök yaş ağırlığı ve kök kuru 
ağırlığı bakımından çeşitler arasında %1 düzeyinde önemli farklılık saptanmıştır. Dozlar 
bakımından ise incelenen tüm özellikler bakımından %1 düzeyinde farklılık saptanmıştır. Çeşit 
× doz interaksiyonu ise kök kuru ağırlığı özelliğinde %1 düzeyinde önemli farklılık 
göstermiştir. Bu özelliklere ilişkin ortalamalar ve Duncan grupları Çizelge 1’de verilmiştir.  
 
Çizelge 1. Aspir çeşitlerine uygulanan GA3 dozlarının çimlenme ve fide özelliklerine ait 
ortalama değerler 
Çimlenme yüzdesi (%)  

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 94.86 95.33 94.40 93.50 93.66 96.03 
Linas 95.66 95.90 95.93 95.16 94.43 96.39 
Asol 96.28 96.80 96.73 96.70 95.56 96.37 
Olas 97.26 97.40 97.93 97.66 96.89 95.98 
Göktürk 96.06 96.53 96.86 96.86 96.56 95.42 
Ortalama  94.35 C 95.42 BC 96.42 AB 97.43 A 96.58 AB  

 
Ortalama çimlenme zamanı (gün) 

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 2.13 1.99 1.92 1.84 1.76 1.87 A 
Linas 1.96 1.88 1.63 1.62 1.72 1.75 B 
Asol 1.87 1.69 1.48 1.55 1.58 1.61 C 
Olas 1.69 1.57 1.48 1.61 1.46 1.63 C 
Göktürk 1.71 1.61 1.55 1.56 1.60 1.62 C 
Ortalama 1.93  A 1.76  B 1.63 C 1.56  C 1.61  C  

 
Kök uzunluğu (cm) 

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 3.54 4.26 4.50 4.75 5.41 4.26  C 
Linas 3.97 4.46 5.10 5.14 5.73 5.20  B 
Asol 4.41 5.41 5.70 5.76 5.86 5.49  AB 
Olas 4.67 6.04 6.45 6.58 6.38 5.72  AB 
Göktürk 4.73 5.83 5.71 6.35 6.21 5.92  A 
Ortalama 4.49  C 4.88  BC 5.43  AB 6.02  A 5.76  A  

 
Fide uzunluğu (cm) 

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 6.27 6.80 7.32 6.93 6.81 7.43  B 
Linas 6.82 7.88 8.30 7.71 7.39 8.51  AB 
Asol 7.10 8.95 9.36 8.12 7.97 8.95  A 
Olas 8.14 9.76 10.43 9.16 9.51 8.11  AB 
Göktürk 8.84 9.14 9.33 8.63 8.66 8.07  AB 
Ortalama 6.83   C 7.62   BC 8.30  AB 9.40  A 8.92  A  
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Çimlenme hızı (gün) 
Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 

Balcı 1.55 1.79 1.66 1.76 1.70 1.69 A 
Linas 1.56 1.55 1.60 1.70 1.63 1.60 B 
Asol 1.48 1.40 1.43 1.56 1.48 1.48 C 
Olas 1.60 1.33 1.26 1.80 1.33 1.46 C 
Göktürk 1.53 1.43 1.43 1.90 1.53 1.56 B 
Ortalama 1.54 B 1.67 AB 1.54 B 1.74 A 1.52 B  

 
Fide yaş ağırlığı (mg)  

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 178.00 168.66 170.00 159.66 153.33 203.10  A 
Linas 192.33 181.00 182.33 167.00 172.00 183.2  BC 
Asol 205.33 179.66 190.00 177.00 178.00 193.70  AB 
Olas 222.33 196.66 220.66 184.00 195.00 173.50  C 
Göktürk 217.33 190.00 205.66 180.00 190.33 177.70  BC 
Ortalama 165.90    C 178.90   BC 186.00  AB 203.70  A 196.70 AB  

 
Fide kuru ağırlığı (mg)  

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 23.66 25.66 25.66 27.66 24.00 28.93   B 
Linas 27.33 28.66 27.66 28.66 25.33 31.40  A 
Asol 29.33 32.33 29.33 30.66 27.33 29.47 AB 
Olas 32.33 36.00 33.66 35.00 30.33 31.33  A 
Göktürk 32.00 34.33 31.00 34.66 31.00 27.60   B 
Ortalama 25.33    C 27.53   C 29.80   B 33.47  A 32.60  A  

 
Kök yaş ağırlığı (mg)  

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 135.00 130.66 138.33 126.33 119.33 139.80  AB 
Linas 131.00 135.00 139.00 129.33 121.66 137.90  AB 
Asol 141.33 139.33 144.00 135.66 129.00 144.90  A 
Olas 150.33 146.33 149.00 143.33 139.66 135.10  AB 
Göktürk 141.33 138.33 154.33 141.00 130.00 127.90  B 
Ortalama 129.90   B 131.20   B 137.90  AB 145.70  A 141.00  AB  

 
Kök kuru ağırlığı (mg) 

Çeşitler Kontrol(0) 25mg/l 50mg/l 100mg/l 200mg/l Ortalama 
Balcı 89.00   cdef 86.00   defg 76.00  hı 57.00  l 60.33  kl 95.87  A 
Linas 92.33   bcd 92.67  bcd 79.33  gh 70.67  ıj 58.33  kl 93.73  A 
Asol 96.33  abc 91.67  bcde 77.67  ghı 81.33  fgh 62.67 jkl 79.60  B 
Olas 99.67  ab 98.33  ab 81.67 fgh 83.67efgh 66.00 jk 75.00  C 
Göktürk 102.00  a 100.00  ab 83.33  efgh 82.33 fgh 64.67 jkl 62.40 D 
Ortalama 73.67    C 78.67   B 81.93   B 85.87  A 86.47  A  

* Aynı sütundaki farklı harfler farklı grupları göstermektedir 
Çimlenme yüzdesi (%) 
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Çizelge 1 incelendiğinde en düşük ortalama çimlenme çeşitler bakımından  %94.35 olarak 
kontrol uygulamasında, en yüksek çimlenme ise %97.43 olarak 100mg/l uygulamasında 
saptanmıştır. Giberellik asit dozlarının çimlenmeyi teşvik ettiği gözlemlenmiştir.. Çavuşoğlu 
ve Kabar (2008) tuzlu koşullar altında arpanın tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine 
yaptıkları çalışmada giberellik asit uygulaması yapmışlardır. Araştırmacılar, tek başına 
giberellik asit uygulamasının tuz stresinin çimlenme yüzdesi üzerindeki olumsuz etkisini 
ortadan kaldırmada başarılı olduğunu bildirmişlerdir. Virtanen ve ark., (2013), patates 
bitkisinin iki çeşidine giberellik asidin 2 farklı konsantrasyonunu (100 ve 400mM) iki farklı 
dönemde (çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme sonu) uygulamışlardır. Çalışma sonucunda 
giberellik asit uygulamasının yumru göz sayısını önemli derecede artırdığını bildirmişlerdir. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar araştırıcılarınki ile benzerdir. 
 
Ortalama çimlenme zamanı (gün) 

 
MGT = ∑ f. x/∑ f  f: sayım yapılan gündeki çimlenen tohum sayısı 
 x: sayım yapılan gün sayısı 

 
Formülüne göre hesaplanmıştır. Buna göre çizelge 1 incelendiğinde en düşük ortalama 
çimlenme zamanı 1.61 gün olarak Asol çeşidinde dozlar bakımından ise 200mg/l dozunda 
saptanmıştır. Buna karşılık en yüksek ortalama çimlenme zamanı kontrol uygulamasında ve 
Balcı çeşidinde saptanmıştır. Giberellik asit uygulamaları ile çimlenme süresi kısalmıştır. 
Çimlenme özellikleri üzerine giberellik asitin olumlu etkisi olduğu bu çalışmada saptanmıştır. 
Dumlupınar ve ark., (2007) farklı elektrik akımı ve tuz konsantrasyonları uyguladıkları 
makarnalık buğday genotiplerinin çimlenme özelliklerini inceledikleri çalışmada tuzluluk oranı 
arttıkça çimlenmenin azaldığını bildirmişlerdir. Li et al., (2010), kolza bitkisinde kuraklığa 
toleransın arttırılması amacıyla tohuma GA3 uygulamalarının etkisini inceledikleri araştırmada, 
8 saat süreyle 0, 100, 200, 300, 400 ve 500mg/l GA3 ile tohumlara ön uygulama yapmışlardır. 
Uygulanma yapılan ve uygulama yapılmayan (kontrol) tohumları kuraklık stresi oluşturmak 
amacıyla %15 PEG-6000 içeren ortamda çimlendirmişlerdir. Araştırma sonunda, GA3’in 
kuraklık stresinde çimlenmeyi artırdığını bildirmişlerdir. Ali, (2011) farklı ön uygulamaların 
ayçiçeği bitkisinin stres sıcaklıklarında çimlenme özellikleri üzerine etkilerini incelediği 
çalışmada tohumları saf su, KNO3 ve GA3 ile 4, 8 ve 12 saat süre ile muamele etmiştir. Sıcaklık 
uygulaması olarak ta 15, 25 ve 35oC’yi kullanmıştır. Araştırma sonucunda, Sirena çeşidi için 
en düşük çimlenme süresini 35oC’de 8 ve 12 saat süreyle uyguladığı tohumlardan elde etmiş 
olup en uzun sürgün ise 25oC’de 8 saat süreyle ön uygulama yaptığı tohumlarda elde ettiğini 
bildirmiştir. 
 
Kök uzunluğu (cm) 
 
Çizelge 1 incelendiğinde en kısa kök uzunluğunun kontrol uygulamalarından, en uzun olanların 
ise 100mg/l ve 200mg/l giberellik asit uygulamalarından elde edildiği görülmektedir. Çeşitler 
bakımından ise en kısa kök 4.26cm olarak Balcı çeşidinde, en uzun kök ise 5.92cm olarak 
Göktürk çeşidinde belirlenmiştir. Kök uzunluğu bitkilerin yetişme ortamlarındaki besin 
maddelerini kolaylıkla alabilmeleri bakımından önem taşımaktadır. Giberellik asit 
uygulamalarının kök uzunluğuna etkisi olumlu yönde olmuştur. Gürsoy ve ark., (2014) kolza 
çeşitlerinde yaptıkları çalışmada en uzun kök değerini kontrolde, en kısa değeri ise yüksek tuz 
konsantrasyonunda elde ettiklerini bildirmişlerdir.Nofouzi et al., (2014) susamda yaptıkları 
çalışmada tuz konsantrasyonu arttıkça kök gelişiminin engellendiğini bildirmişlerdir. Gürsoy 
ve ark., (2015) aspir çeşitlerinin çimlenme ve fide özelliklerine PEG’in etkisini belirlemek 
amacıyla yaptıkları çalışmada kök uzunluğunun osmotik basınç dozları arttıkça kök uzunluğu 
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değerleri her bir çeşitte azaldığını ve en kısa kökün kontrol uygulamasından elde edildiğini 
bildirmişlerdir.  
 
Fide uzunluğu (cm) 

 
Fide uzunluğu bakımından çizelge 1 incelendiğinde en kısa fidenin 7.43cm olarak Balcı 
çeşidinde ve 6.83cm olarak kontrol uygulamasında belirlendiği görülmektedir. En uzun fide ise, 
8.95cm olarak Asol çeşidinde ve 9.40cm olarak 100mg/l giberellik asit uygulamasında 
belirlenmiştir. Kontrole göre yapılan GA3uygulamaları fide uzunluğunu artırmıştır. Aykanat ve 
Barut (2015), buğdayın kardeşlenme döneminde GA3uygulamalarının etkilerini inceledikleri 
çalışmada en uzun bitki boyunun 1g/da GA3uygulamasından elde edildiğini bildirmişlerdir. 
Erdemli, (2015) ayçiçeği çeşidine uyguladığı GA3dozlarının fide uzunluğunu artırdığını 
bildirmiştir. Ghiyasi ve ark., (2016) nano besin maddeleri ile priming yaptıkları tritikale 
tohumlarının kuraklık koşullarında performanslarını inceledikleri çalışmada en uzun fideyi nano 
çinko uygulamasından elde ettiklerini bildirmişlerdir.Nofouzi ve ark., (2015) pamuk 
tohumlarının çimlenme ve fide gelişimi üzerine farklı ön uygulamalar (kontrol,saf suda 
bekletme, BAP, GA3) yapmışlar ve daha sonra da değişik tuz konsantrasyonları uygulamışlardır. 
Araştırma sonucunda ön işlemler ve tuz dozlarının interaksiyonunu %1 düzeyinde önemli 
bulduklarını bildirmişlerdir. 
 
Çimlenme hızı (gün) 
 
Çimlenme hızı = n1/d1+n2/d2+n3/d3+-------- 
 
n = çimlenen tohum sayısı, d= çimlenmenin gerçekleştiği gün sayısı 
 
Formülüne göre hesaplanmıştır. Çizelge 1’de görüleceği gibi en düşük ortalama çimlenme hızı 
100mg/l uygulamasında Balcı çeşidinde saptanmıştır. En hızlı çimlenme ise 1.52 gün olarak 
200mg/l uygulamasında ve Olas çeşidinde belirlenmiştir. Tiryaki ve ark., (2015) bazı bitki 
hormonlarının kinoa tohumlarının çimlenme performansı üzerine olan etkilerini belirlemek 
amacıylaasetil salisilik asit, metil jasmonate, giberellik asitve indol asetik asit kullanmışlardır. 
Çalışma sonucunda en hızlı tohum çimlenmesinin 150μM GA3 uygulanan tohumlardan elde 
edildiğini bildirmişlerdir. Kırmızı (2017), Brassicaceae familyasına ait beş türde dormansi ve 
çimlenme özelliklerini incelediği çalışmada; karanlık (20°C) ve fotoperiyot (20/10°C; 12/12h, 
ışık/karanlık) koşullarında, nemli soğuklama (15 ve 30 gün, +4°C) ve giberellik asit (GA3; 250, 
500 and 1000ppm) ile nemli soğuklama ve GA3 uygulamaları yapmıştır. Çalışma sonucunda 
bazı türlerde en yüksek çimlenmeyi karanlıkta ve 30 gün nemli soğuklama ile 1000ppm GA3 
uygulamasından elde ettiğini bildirmiştir. 

Fide yaş ağırlığı (mg) 
 

Çalışmada en düşük ortalama fide yaş ağırlığı 165.90mg olarak kontrol uygulamasında 
belirlenmiştir. En fazla ise, 203.70mg olarak 100mg/l uygulamasında belirlenmiştir. Nofouzi 
ve ark., (2015) pamuk tohumlarının çimlenme ve fide gelişimi üzerine farklı ön uygulamalar 
(kontrol,saf suda bekletme, BAP, GA3) yapmışlar ve daha sonra da değişik tuz 
konsantrasyonları uygulamışlardır. Çalışma sonucunda en yüksek fide yaş ağırlığını 0.7237g 
olarak GA3 uygulamasından elde ettiklerini bildirmişlerdir. Kiremit ve ark., (2017) keten 
bitkisinde yaptıkları çalışmada sürgün yaş ağırlığını en yüksek 635 mg olarak belirlediklerini 
bildirmişlerdir.  
Fide kuru ağırlığı (mg) 
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Araştırma sonucunda elde edilen ortalama değerler incelendiğinde (Çizelge 1) en düşük fide 
kuru ağırlığı 25.33mg olarak kontrol uygulamasında ve 27.60mg ile Göktürk çeşidinde 
saptanmış olup, en fazla değer ise 31.40mg olarak Linas çeşidinde ve 33.47mg ile 
uygulamalardan da 100mg/l GA3 uygulamasında saptanmıştır. Dozlar bakımından ortalama 
değerler karşılaştırıldığında en yüksek 33.47mg olarak 100mg/l uygulamasında, en düşük 
25.33mg kontrol uygulamasında saptanmıştır. Çeşitlerden ise en az fide kuru ağırlığı 27.60mg 
olarak Göktürk çeşidinde, en fazla ise 31.40mg olarak Linas çeşidinde belirlenmiştir. Çürük ve 
ark., (2012) giberellik asit uygulamasının süsen bitkisinin gelişimine etkisini inceledikleri 
çalışmada en erken çiçeklenmeyi 375mg l-1 GA3 uygulanmış bitkilerden elde ettiklerini kontrol 
parselindeki çiçeklenmenin ise ilk çiçeklenmeden 20 gün sonra gerçekleştiğini bildirmişlerdir. 
Bitkideki yaprak sayısını ise en az kontrol parselindeki bitkilerde, en fazla ise 500mg l-1 GA3 
uygulanmış parseldeki bitkilerde saptadıklarını bildirmişlerdir. Turan ve ark., (2012) tuzlu 
koşullarda yapraktan humik asit uyguladıkları mısır bitkisinin gelişimi besin elementleri alımını 
araştırdıkları çalışmada uygulanan tuzun bitkilerin kuru madde içeriklerini düşürmesine karşın 
humik asit uygulamalarının bu düşüşe azaltıcı yönde etki yaptığını bildirmişlerdir.  
 
Kök yaş ağırlığı (mg) 
 
Kök yaş ağırlığı bakımından ortalama değerler incelendiğinde (Çizelge 1) en az ağırlık değeri 
129.90mg olarak kontrol uygulamasında ve çeşitlerden ise 127.90mg ile Göktürk çeşidinde 
saptanmıştır. En fazla kök yaş ağırlığı ise 144.90mg olarak Asol çeşidinde ve 145.70mg olarak 
ta 100mg/l uygulamasında saptanmıştır. Dozların ortalamaları genel olarak karşılaştırıldığında 
ise en yüksek değer 100mg/l uygulamasında, en düşük değer ise kontrolde saptanmıştır. Çeşitler 
bakımından ise en düşük ortalama Göktürk çeşidinde, en yüksek ise Asol çeşidinde 
belirlenmiştir. GA3 uygulamalarının kök yaş ağırlığının artmasına sebep olduğu görülmektedir. 
Kolsarıcı ve ark., (2005) sera koşullarında farklı humik asit uygulamalarının ayçiçeğinin çıkış 
ve fide gelişimine etkisini araştırdıkları çalışmada genel olarak humik asit uygulamaları ile kök 
yaş ağırlığının arttığını bildirmişlerdir.    
 

  Kök kuru ağırlığı (mg) 
 

Çizelge 1 incelendiğinde ortalama değerler bakımından en düşük kök kuru ağırlığının 73.67 mg 
olarak kontrol uygulamasında elde edildiği görülmektedir. En yüksek kök kuru ağırlığı ise 
86.47mg olarak 200mg/l GA3 uygulamasından elde edilmiştir. Artan giberellik asit dozları ile 
kontrole göre kök kuru ağırlığında artışlar meydana gelmiştir. Çeşitler bakımından ise en düşük 
kök kuru ağırlığı 62.40mg olarak Göktürk çeşidinde en yüksek ise 95.87mg olarak Balcı 
çeşidinde saptanmıştır. İnteraksiyon bakımından ise, en düşük değer 100mg/l dozunda ve Balcı 
çeşidinde, en yüksek değer ise, kontrol uygulamasında ve Göktürk çeşidinde elde edilmiştir. 
Öner ve ark., (2018) tuz stresi altında giberellik asit uygulamalarının yulaf bitkisinin çimlenme 
parametreleri üzerine etkilerini inceledikleri çalışmada radikula kuru ağırlığı üzerine giberellik 
asit uygulamalarının etkisinin önemli olduğunu bildirmişlerdir. 

 
 
4. SONUÇ 

 
Sonuç olarak;  aspir bitkisinde priming uygulaması neticesinde, hızlı kök ve sürgün çıkışının   
gerçekleşmesi sağlanmış olup daha kuvvetli fide gelişimi sağlanmakta ve bunların neticesinde 
çeşitli iklim ve toprak koşullarına dayanıklılık artmaktadır. Ön çimlendirme uygulamalarından 
olan GA3 uygulaması, en çok tercih edilen tekniklerden biridir. Ancak bu etkinin incelenen 
aspir çeşitleri arasında farklı düzeylerde olduğu, çeşitler arasında en avantajlı sonuçların Balcı 
çeşidinden elde edildiği, dozlar bakımından ise en 100 mg/l dozunun en yüksek değerleri 
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verdiği gözlemlenmiştir. Ancak bu çalışma bir laboratuar çalışması olup sera ve tarla 
denemeleri ile daha kesin sonuçlara ulaşılmalıdır.   
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BAZI İLERİ KADEME EKMEKLİK BUĞDAY GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ 
VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF GRAIN YIELD AND QUALITY TRAITS OF SOME ADVANCED 
BREAD WHEAT GENOTYPES 

Dr. Öğr. Üyesi, Ferhat KIZILGEÇİ 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Bölümü, Mardin 

Öğr. Gör. Nihan TAZEBAY ASAN 

Şırnak Üniversitesi, İdil Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Şırnak 

ÖZET 

Buğday (Triticum aestivum L.), ekili alan ve besin kaynağı açısından dünyadaki en önemli tahıl 
ürünlerinden biridir. Dünyada yıllık 713 milyon ton üretim ile mısır ve pirinçten sonra en fazla 
üretilen üçüncü tahıl bitkisidir. Yüksek ve stabil verime sahip yeni buğday çeşitlerinin 
geliştirilmesi, dünyadaki buğday ıslahçıları için önemli hedeflerden biridir. Bu araştırma, bazı 
ekmeklik ileri hatlarının tane verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2018-2019 
üretim sezonunda Diyarbakır koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak 4 ileri 
kademe buğday hattı ve 4 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Çalışma tesadüf blokları 
deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Deneme parselleri metrekarede 450 
tohum olacak şekilde 4 metre uzunluğunda, sıra arası mesafesi 0.2 m olan 6 sıradan 
oluşturulmuştur. Çalışmada tane verimi, bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tanede protein 
içeriği, tanede nişasta içeriği, yaş gluten, ve zeleny sedimentasyon değerleri incelenmiştir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre tane verimi, bin dane ağırlığı ve hektolitre özellikleri 
için genotipler arasında önemli istatistiksel farklılıklar görülürken, diğer özelliklerde 
görülmemiştir. Tane verimi 221.25-630.48 kg/da, bin dane ağırlığı 30.78-37.4 g, hektolitre 
ağırlığı 80.9-85.9 kg/hl, protein içeriği %12-13.7, nişasta içeriği % 64.8-65.9, yaş gluten %27.5-
31.3 ve zeleny sedimentasyon 35.6-45.2 ml değerleri arasında değişim göstermiştir. İleri 
hatlardan TBT18-1 yağışa dayalı koşullarda tane verimi yönünden diğer genotiplere göre 
ümitvar olduğu görülmüştür. Bu genotipin çeşit adayı olarak değerlendirilebilinmesi için farklı 
lokasyonlarda denemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Protein İçeriği, Verim, Yaş Gluten 

ABSTRACT 
Wheat (Triticum aestivum L.) is one of the major food crops globally, in terms of cultivated 
area and food source. With the production of 713 million tons per annum worldwide, it is the 
third most-produced cereal grain after maize and rice. The development of new wheat varieties 
with high and stable yield is one of the important targets for wheat breeders worldwide. This 
study was conducted to determine grain yield and quality traits of some bread wheat advanced 
lines out in Diyarbakir conditions during the 2018-2019 growing season. In this study, 4 
advanced bread wheat lines and 4 bread wheat varieties were used as material. The study was 
established as randomized block design with four replications. Each parcel was arranged of 6 
rows with a distance of 0.2 m and 4 meters in length with 450 seeds per square meter. In this 
study, grain yield, thousand kernel weight, hectolitre weight, grain protein content, grain starch 
content, wet gluten, and zeleny sedimentation values were investigated. According to the results 
obtained from the study, significant differences were found between genotypes for grain yield, 
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thousand grain weight and hectolitre weight. Genotype ranged from 2212.5- 6304.8 kg/ ha in 
grain yield, 30.78 37.4 g in thousand grain weight, 80.9-85.9 kg / hl in hectoliter weight, 12-
13.7% in grain protein content, 64.8-65.9% in grain starch content, 27.5-31.3% wet gluten, and 
35.6-45.2 ml in zeleny sedimentation values. TBT18-1 was found to be more promising in terms 
of grain yield than other genotypes in rainfed conditions. It was concluded that this genotype 
should be tested at varying locations in order to be assessed as a candidate for variety. 
Keywords: Protein Content, Yield, Wet Gluten 

1. GİRİŞ 
Buğday (Triticum aestivum L.), ekili alan ve besin kaynağı açısından dünyadaki en önemli tahıl 
ürünlerinden biridir. Dünyada yıllık 713 milyon ton üretim ile mısır ve pirinçten sonra en fazla 
üretilen üçüncü tahıl bitkisidir (FAO, 2015). 2018 yılında Türkiye’de 61 milyon dekar alanda 
16.5 milyon ton ekmeklik buğday üretim yapılmıştır. Diyarbakır ilinde ise 2.3 milyon dekar 
alanda 730 bin ton üretim yapılmıştır (TUİK 2018). Yüzyılımızın en önemli çevre sorunu olan 
iklim değişikliği birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tahıl üretiminde olumsuz yönde etkiye 
sahip olmaktadır. Bu nedenle yüksek ve stabil verime sahip yeni buğday çeşitlerinin 
geliştirilmesi, buğday ıslahçıları için önemli hedeflerden biri olmaktadır. Bu çalışmada bazı 
ileri kademe ekmeklik buğday hatlarının tane verimi ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür.  

2. MATERYAL VE METOT 

Bu araştırma, bazı ekmeklik ileri hatlarının tane verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla 2018-2019 üretim sezonunda Diyarbakır ili Çınar ilçesinde yağışa dayalı koşullarda 
yürütülmüştür. Diyarbakır ili 2019 yılına ait meteorolojik veriler Çizelge 1 ve 2’ de verilmiştir. 
Çalışmada materyal olarak 4 ileri ekmeklik buğday hattı ve 4 ekmeklik buğday çeşidi 
kullanılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 26.01.2019 
tarihinde kurulmuştur. Deneme parselleri metrekarede 450 tohum olacak şekilde 4 metre 
uzunluğunda, sıra arası mesafesi 0.2 m olan 6 sıradan oluşturulmuştur. Çalışmada dekara 12 kg 
N ve 8 kg P2O5 olacak şekilde gübre uygulanmıştır. Azot’un yarısı ve fosforun tamamı ekimle birlikte, 
azotun geri kalan kısmı ise kardeşlenme döneminde uygulanmıştır. Araştırmada tane verimi, bin dane 
ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tanede protein içeriği, tanede nişasta içeriği, yaş gluten, zeleny 
sedimantasyon değerleri incelenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, JMP programı 
kullanılarak Tesadüf Blokları Deneme Desenine uygun olarak yapılmıştır. Araştırmada, ortalamalar 
arası farklar LSD (% 5) testine göre karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 1. 2019 yılı Diyarbakır iline ait aylık minimum ve maksimum sıcaklık ve bağıl nem 
değerleri 
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Çizelge 2. 2019 yılı Diyarbakır iline ait aylık yağış değerleri 

 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Araştırmadan elde edilen varyans analizi sonucuna göre tane verimi, bin dane ağırlığı ve 
hektolitre ağırlığı özellikleri yönünden genotipler arasında istatistiki olarak %5 düzeyinde 
önemli farklılıklar görülürken, tanenin kalite özelliklerinde (protein içeriği, nişasta içeriği, yaş 
gluten, zeleny sedimantasyon) ise farklılıklar belirlenmemiştir.  

Çalışmada en yüksek tane verimi değeri TBT18-1 (630.48 kg/da) genotipinde elde edilirken en 
düşük değer Wafia (221.25 kg/da) çeşidinde belirlenmiştir. Genotiplerin ortalama tane verimi 
değeri 462.16 kg/da olduğu görülmüştür. Akman ve ark. (1999) tane veriminin belirlenmesinde 
esas belirleyici faktörün genetik yapı olduğunu bildirmişlerdir. Zhu ve ark., (2008) ileri kademe 
hatların seçimini yapılırken yüksek verim ile birlikte agronomik, morfolojik, patolojik ve 
teknolojik özellikler de göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirilmiştir. Bu kapsamda tane 
veriminin çevre koşullarına ve çeşit özelliğine bağlı olarak değişebileceğini bildiren 
araştırıcıların (Mut ve ark., 2005; Kılıç ve ark., 2012) bulguları ile örtüşmektedir. 

Bin tane ağırlığı tanenin büyüklüğüne ve endospermin yoğunluğuna bağlı olarak değişen bir 
özelliktir (Kendal, 2013). Bin dane ağırlığı en düşük 30.78 g ile Wafia çeşidinde belirlenirken 
en yüksek değer 37.40 g ile TBT18-1 genotipinde elde edilmiştir. Genotiplerin bin dane 
ağırlıkları ortalaması ise 32.76 g olduğu belirlenmiştir. Bin tane ağırlığı genotipik bir özellik 
olmasını yanı sıra abiyotik stres faktörleri, toprak verimliliği ve iklimsel faktörlerden 
etkilenmektedir (Çölkesen ve ark., 2002). 

En düşük hektolitre ağırlığı 80.9 kg/hl ile Wafia çeşidinden elde edilirken en yüksek değer 85.9 
kg/hl ile DZ-759 genotipinde belirlenmiştir. Naneli ve ark. (2015) hektolitre ağırlığı ile verim 
arasında olumlu ilişkiler olması nedeniyle hektolitre ağırlığı ve tane verimi yüksek çeşitlerin 
ıslah programlarına katılması önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

Protein içeriği %12-13.7 değerleri arasında değişim göstermiştir. Önceki yapılan çalışmalarda 
buğdayda protein içeriğinin, çeşide ve daha çok çevresel koşullara bağlı olarak değişim 
gösterdiği rapor edilmiştir (Aydın ve ark., 2005; Naneli ve ark., 2015).  

Nişasta içeriği % 64.8-65.9 arasında değerlere sahip olmuştur. birçok araştırıcı yaptıkları 
çalışmalarında tanenin nişasta içeriğinin çeşide ve yetiştirme koşullarına göre farklılık 
gösterdiği rapor etmişlerdir (Grausgruber ve ark., 2000; Koca ve ark., 2011; Mahla ve ark., 
2015) 

Yaş gluten % 27.5-31.3 değer aralığında değişim göstermiştir. Yaş gluten iklim veya çevre 
şartlarından etkilenmektedir (Aktaş ve ark., 2017) aynı zamanda gluten içeriğinin, proteinin 
oranının dolaylı olarak göstergesi olduğu ve iklim şartlarından etkilenen bir karakter olduğu 
bildirilmektedir (Nour ve ark., 2009; Mollasadeghi ve ark., 2011). 
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Zeleny sedimantasyon protein kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilen ve sanayiciler 
tarafından yaygın olarak kullanılan bir özelliktir (Aydoğan ve Soylu, 2017). Çalışmamızda 
zeleny sedimantasyon değeri 35.6-45.2 ml arasında değişim gösterdiği görülmüştür. 
Sedimantasyon miktarı değerlendirilmesinde; ≤ 15 (çok kötü), 16-21 (kötü), 22-27 (orta), 28-
33 (iyi), > 33 (çok iyi) parametrelerini kullanmaktadır (Şanal ve ark., 2012). Çalışmamızda yer 
verilen genotiplerin hepsi > 33 (çok iyi) grubunda yer almıştır. 
 
Çizelge 3. Ekmeklik buğday genotiplere ait  incelenen özelliklerin varyans analizi ve ortalama 
değerleri 
 

 Genotipler 

Tane 
Verimi 
kg/da 

Bin Dane 
Ağırlığı 

(g) 

Hektolitre 
Ağırlığı 
(kg/hl) 

Protein 
içeriği 
(%) 

Nişasta 
içeriği 

(%) 

Yaş 
Gluten 

(%) 
Zeleny 

Sedimentasyon(ml) 

CEYHAN 99 430.81cd 33.25bc 82.8bcd 12.7 65.1 31.2 43.3 

DİNÇ 584.79ab 30.86c 84.6ab 12.9 64.8 29.2 43.0 

DZ-759 536.13abc 33.55b 85.9a 13.2 65.0 30.0 41.1 

TBT18-1 630.48a 37.40a 83.8abc 12.0 65.6 27.5 37.0 

LUCİLLA 505.09abc 32.78bc 84.4ab 12.3 65.6 28.1 37.6 

TBT16-1 351.56de 31.19bc 83.3bcd 13.7 65.9 30.3 45.2 

TBT16-5 437.12bcd 32.33bc 81.4cd 12.9 65.2 28.8 39.0 

WAFİA 221.25e 30.78c 80.9d 12.6 64.9 31.3 35.6 

Ortalama 462.16 32.76 83.4 12.8 65.3 29.5 40.2 

Kareler Ortalaması 490238.45* 129.46* 78.249* 7.9 4.24 53.77 336.02 

LSD (% 5) 150.24 2.57 2.42 öd öd öd öd 
*%5 seviyesinde önemli aynı harf grubunda olan değerler  

4. SONUÇ 

Çalışmada, ileri hatlardan TBT18-1 yağışa dayalı koşullarda tane verimi yönünden diğer 
genotiplere göre ümitvar olduğu görülmüştür. Bu genotipin çeşit adayı olarak 
değerlendirilebilinmesi için farklı lokasyonlarda ve farklı yıllarda denenmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu araştırma, 2018-19 yetişme döneminde Diyarbakır ili kuru şartlarına uygun arpa hatlarının 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü 
olacak şekilde dizayn edildi. Materyal olarak çalışmada CIMMYT'den temin edilen 4 ileri 
kademedeki materyali ile Önder (iki sıra) ve Kendal (6 sıra) kontrol çeşitleri kullanılmıştır. 
Çalışmada, tane verimi, bin tane ağırlığı, protein içeriği ve nişasta içeriği özellikleri 
incelenmiştir.  Varyans analiz sonucuna göre, incelenen özellikler bakımından genotipler 
arasında % 5 seviyesinde anlamlı fark olduğu tespit edildi. Çalışmada, tane verimi 230.34 ile 
490.38 kg/da, bin tane ağırlığı 34.80 ile 41.01g arasında, protein içeriği % 11.07 ile 14.30 
arasında, nişasta içeriği %59.24 ile 62.52 arasında değişmiştir. En yüksek tane verimi kontrol 
çeşitleri ile karşılaştırıldığında TBT16-15'te elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
incelenen özellikler bakımından uygun olan genotipler seçilerek tekrar denenmek üzere 
ayrılmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Tane Verimi, Kalite, Protein, Ileri Kademe 

ABSTRACT 
This research was performed to determine suitable barley lines for Diyarbakir dry conditions 
during the 2018-19 growing seasons. Experimental design was randomized blocks design with 
four replications. In this study, 4 advanced stage lines introduced from CIMMYT with the 2 
check varieties, Önder (two rows) and Kendal (6 rows), were used as material. According to 
the analysis of variance, between genotypes were determined significantly differences in 5% 
level. According to the results obtained from the genotypes, grain yield between 2303.4 and 
4903.8 kg/ha, thousand kernel weight between 34.80 and 41.01g, protein content between 11.07 
and 14.30 %, starch content between 59.24 and 62.52 % varied. The highest grain yields were 
obtained from TBT16-15 compared to those of check varieties. Genotypes showing appropriate 
combination based on the studied parameters were selected for yield trials. 
Keywords: Grain Yield, Quality, Protein, Advanced Line. 

 
 
 



      2019 
GAZİANTEP ULUSLARARASI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 

 

19-22 Eylül 2019         Gaziantep/Türkiye          TAM METİN KİTABI         www.gthk.org        411 

1. INTRODUCTION 
 
Barley (Hordeum vulgare L.) ranks fourth in the world in cereal production, after corn, rice and 
wheat. Barley is widely used to feed livestock, while it is also used as raw material for malting 
and subsequently for the manufacturing of beer. Barley has also become a component of a 
healthful diet, particularly in some developed countries (Baik & Ullrich, 2008), due to its high 
β-glucan content. In Turkey, it occupies around 2.6 million hectares with annual production of 
70 million tones and average yield of 2680 kg/ha.  It was produced 139.340 tons from 42 500 
ha land in Diyarbakir (Turkish Statistical Institute, 2018). The grain yield and quality traits of 
barley are affected by the genotype and the environment. Consequently, as new cultivars are 
being developed by breeding, the relations between the grain yield and its quality are being 
investigated by the breeders. The aim of this study was to determine barley genotypes suitable 
for Diyarbakir conditions. 

2. MATERIALS AND METHODS 

A field study was conducted at Diyarbakir dry conditions during the growing seasons 2018-19. 
The meteorological data of Diyarbakir province for 2019 are given in Table 1 and 2. The 
experimental was established in a randomized blocks design with four replications. The plot 
size was 1.2 x 4 m2 using 4 advanced stage lines introduced from CIMMYT with the 2 check 
varieties, Önder (two rows) and Kendal (6 rows). In this study, 120 kg N and 80 kg P2O5 
fertilizer were applied per hectare, half of nitrogen and all of phosphorus were applied with 
sowing and the reaming of nitrogen was applied during tillering period. Data were recorded on 
protein content, starch content, thousand kernel weight (g) and grain yield (kg/ha). The data 
were analyzed statistically using analysis of variance technique and subsequently least 
significance difference test (LSD) was applied for comparing the treatment means by JMP 10.0 
computer software 

Table 1. Monthly minimum and maximum temperature of Diyarbakir in 2019  

 
Table 2. Monthly rainfall of Diyarbakır in 2019 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

The data in Table 3 shows that there was a significant variation in grain yield (kg/ha) among 
different genotypes. TBT16-15 produced maximum grain yield (4903.8 kg/ha), which 
significantly varied from all other genotypes. The minimum grain yield was recorded in TBT16-
13 (2303.4 kg/ha). The results of this experiment are quite in line with the findings of Kizilgeci 
et al. (2016a) Kizilgeci et al. (2018), who recorded significant differences in grain yield. 

Data regarding thousand kernel weight are presented in Table 3. It is clear from the data that 
thousand kernel weight significantly varied in different genotypes. Maximum thousand kernel 
weight was recorded in TBT16-15 (41.01g). Minimum thousand kernel weight was observed 
for Kendal (35.29 g). Bertholdsson, (1999), Kaydan and Yağmur, (2007), Aydoğan et al. 
(2011), Kizilgeci et al. (2016), who also recorded significant differences among varieties/lines. 

The data recording protein content among the genotypes have been presented in Table 3. The 
maximum protein content was observed in Önder (%14.30), which significantly differed from 
all genotypes. The minimum plant height was observed in Kendal (%11.56). protein content in 
DZ12-1 was recorded %12.62 which was significantly similar to TBT16-13 having plant height 
12.36 cm and in TBT16-15 protein content was % 12.06. These results agree with Çöken and 
Akman (2016); Kizilgeci et al. (2016a), Kizilgeci et al. (2016b), Sönmez et al. (2017) who 
found significant differences in protein content. However these results are contradictory of 
those of Koca et al. (2015) and Altuner (2018) who found non-significant differences in protein 
content. 

Starch content also varied significantly among the tested genotypes. The data given in the Table 
3 revealed that TBT16-13 showed maximum starch content (% 62.52). Minimum starch content 
were recorded in DN-89 (%59.24). Significant variation in stanch content  were also observed 
by Koca et al. (2015), Kizilgeci et al. (2016a), Kizilgeci et al. (2016b); Kızılgeçi et al. (2019). 

 
Table 3. Analysis of variance (ANOVA) and average data of investigated traits for barley 
genotypes  

Genotip 
Grain yield 

(kg/ha) 
Thousand kernel weight 

(g)  Protein content (%) 
Starch content 

(%) 
DZ12-1 3160.4bc 40.39a 12.62b 59.24c 

KENDAL 3284.7b 35.29b 11.56b 60.97abc 
ÖNDER 3201.9b 39.26a 14.30a 61.22ab 

TBT16-13 2303.4c 39.17a 12.36b 62.52a 
TBT16-14 2901.3bc 38.19ab 11.07b 60.07bc 
TBT16-15 4903.8a 41.01a 12.06b 62.33a 
Average 3292.6 38.89 12.43 61.06 

Mean square 150138.62* 81.768* 19.809* 32.326* 
LSD (%5) 88.44 3.21 1.22 1.86 
CV (%) 18.1 5.5 6.6 2 

* Significant at P < 0.05 

 
4. CONCLUSION 
Genotypes showing appropriate combination based on the studied parameters were selected for 
yield trials. 
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BILDIRCINLARDA CİNSİYET TAYİNİ 
THE METHODS FOR SEXING JAPANESE QUAIL 

Doç. Dr. Memiş BOLACALI 
Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı 

ÖZET 
Japon bıldırcınını (Coturnix Coturnix Japonica), 11. yüzyılda hobi olarak yetiştirilmek 
amacıyla evcilleştirilmiş ve geçtiğimiz yüzyılda ise yumurta ve et üretimi için, son yıllarda 
birçok hastalıklara karşı dirençli olduklarından dolayı ise deney hayvanı olarak da kullanılmaya 
başlanan kanatlı hayvandır. Bıldırcınlarda cinsiyet tayini, ayrı cinsiyet yetiştiriciliği yapılan 
işletmelerde her cinsiyet için farklı rasyon hazırlanmasının üretim maliyetlerini düşürerek 
işletmelerin rekabet gününün arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Bıldırcınlarda cinsiyet 
tayinin erken yaşlarda yapılması, bu kanatlıların deney hayvanı olarak kullanım olanağını 
arttırmaktadır. Bıldırcınlarda günlük yaştaki bıldırcınlarda yapılan cinsiyet tayini için uzmanlık 
ve tecrübe gerektirirken 2-3 haftalık yaştaki cinsiyet tayininde ise daha az iş gücü ve uzmanlık 
gerektirmektedir. Günlük civcivlerin cinsiyet tayininde ampirik yöntem (civcivlerin dış 
görünüşlerine ve hareketlerine bakılmakta), mikroskop ile kloakanın morfolojik farklılığının 
tespiti ve genetik (oto seks civciv üretimi ve allele-specific multiplex-pcr) yöntemler 
kullanılmaktadır. Civcivler iki veya üç haftalık yaşta göğüs tüylerine bakılmak suretiyle, ergin 
çağda proctodeal bez salgısı ve ses kontrolü ile cinsiyet tayini yapılabilmektedir. Günlük 
civcivlerde hem ekonomik hem de pratik olarak en yaygın kullanılan mikroskop ile kloakanın 
morfolojik farklılığa bakarak, 2-3 haftalık ve sonraki yaşlarda ise göğüs tüylerine bakmak 
suretiyle cinsiyet tayininin yapıldığı sonucuna varılmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Civciv, Coturnix Coturnix Japonica 

 
ABSTRACT 
Japanese quail is a winged animal which was first tamed in 11th century as a hobby, and later 
in the last century for meat and egg production. Also, in the last few years, they are being bred 
as a laboratory animal for their resistance against many diseases. Gender detection in quails 
provides competitive cost advantages in companies who are breeding separate genders by 
allowing them to change the rations for separate genders. Furthermore, early gender detection 
improves the changes of using the quails as test subjects in laboratories. While gender detection 
requires expertise and experience in fledglings of a few days of age; detection of gender in 2- 
or 3-weeks old fledglings is possible with less difficulty. Gender detection of a few days old 
fledglings is possible with the empirical method (examining the appearance and activities of 
the chicks), morphologic detection of cloaca via microscope, and use of genetics (auto gender 
chick production and allele-specific multiplex-pcr). As the chicks get 2- or 3-weeks old 
detection is possible with examining chest feathers, proctodeal gland secretion in maturity, and 
voice control. It is concluded that the most common and economic ways of gender detection in 
quails are the morphologic detection of cloaca via microscope for a few days old fledglings, 
and examining the chest feathers for 2- or 3-weeks or older quails.  

Keywords: Chick, Coturnix Coturnix Japonica, Gender 

1. GİRİŞ 
Japon bıldırcını (Coturnix Coturnix Japonica) 11. yüzyılda Japonya'da sesi için hobi olarak 
yetiştiriciliğinin yapılması amacıyla evcilleştirilmiştir (Hows, 1964; Donchev and Angelov, 
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1971; Kayang et al., 2004). Bu kuşlar, yirminci yüzyılın başlarında önce Asya ülkelerine 
götürüldükten sonra, ardından ABD ve Avrupa'ya götürülmüş ve yumurta ve et üretiminde 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmakla birlikte (Minvielle, 1998; 2004; Mehdizadeh et al., 
2014).  

Eski zamanlardan beri bıldırcın yetiştiriciliği yapılmakla birlikte; generasyon aralığı kısa, 
yumurta verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı/dirençli ve barındırılması kolay bir kanatlıdır. 
Dünya çapında ticari olarak tanınırlığı yeterli olmadığı bilinmektedir. Bunla birlikte geçtiğimiz 
elli yıldır, özellikle Japonya, İtalya, Fransa, İspanya, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ile Şili 
ve Brezilya gibi bazı Latin Amerika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde, ticari 
bıldırcın üretimi ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bu, bakımından hızlı büyüyen bıldırcın yumurtası 
ve hazır gıda olarak bıldırcın ürünlerinin üretimi pazarına bağlı olarak, bazı şirketlerin yıllık on 
milyonlarca bıldırcın işlediği bilinmektedir. Ek olarak, bıldırcın artık biyolojik araştırmalar için 
ve kendilerine karşı dirençli oldukları birçok hastalığa karşı aşı üretmek için deney hayvanı 
olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaveten, gelişmekte olan ülkelerde bıldırcın 
yetiştiriciliği, hayvansal protein eksikliği sorununa pratik bir çözüm sunmaktadır. 

Bıldırcın cinsiyetleri arasındaki farkı ayırt edebilme önemli avantajları bulunmaktadır. Erkek 
ve dişi bıldırcınların işletme içinde ayrı yetiştirilmesi ve bıldırcınların besin maddesi 
ihtiyaçlarını karşılanmasında her cinsiyet için farklı karma yem hazırlanmasına olanak 
sağlamakta bu durum ise işletmenin üretim maliyetini düşürülmesine ve rekabet gücünün 
arttırılmasına katkı sunabilmektedir. Diğer taraftan, bıldırcınlarda cinsiyet tayinin erken 
yaşlarda yapılması, bu kanatlıların deney hayvanı olarak kullanıldığında araştırmacılar 
tarafından arzu edilmektedir. Bıldırcınlarda günlük yaştaki bıldırcınlarda yapılan cinsiyet tayini 
için uzmanlık ve tecrübe gerektirirken 2-3 haftalık yaştaki cinsiyet tayininde ise daha az iş gücü 
ve uzmanlık gerektirmektedir. Diğer taraftan günlük civcivlerde yaş tayini zaman ve ekonomik 
tasarruf sağlayabilir (Homma et al., 1966).  

2. CİNSİYET TAYİNİ 

2.1. GÜNLÜK CİVCİVLERİN CİNSİYET TAYİNİ 
Günlük civcivlerin cinsiyet tayininde iki yöntem kullanılmaktadır. Birincisi renk marker genleri 
kullanılarak otosex civcivler üretilmesi, ikincisi ise kloaka veya vent’in muayenesidir. 
Japonya’da, civcivlerde cinsiyetin genel bir ders kitabının bir parçası olarak, günlük civcivlerde 
cinsiyet tayininde uygulanan bu ikinci yöntemin uygulandığı bildirilmiştir (Maeta, 1950). He 
ne kadar günlük bıldırcın civcivlerinin canlı ağılıkları 8 g’da dan daha az olmasına ve kloakal 
açıklığın çapı 3 mm’den az olmasına rağmen, kloakal muayeneyle cinsiyet tayinin doğruluğu 
günlük tavuk civcivleri için bildirilen doğruluk oranıyla karşılaştırıldığında bıldırcınlardaki 
doğruluk oranının daha iyi olduğu bildirilmiştir. (Homma et al., 1966) 

2.1.1. Ampirik Yöntem 
Bu yöntemde başarı şansı oldukça düşüktür (%60–70). Dolayısıyla, bu metodun pratik değeri 
yoktur (Yetişir, 2014). 

- Civcivlerin dış görünüşlerine bakarak: Bu yöntemde tüyleri biraz daha kabarık olanlar 
erkek civciv olarak değerlendirilir. Dış görünüşe bakarak %50 dişi %50 erkek olduğuna kanaat 
getirilir. Güvenilir bir yöntem değildir. 
- Civcivlerin hareketlerine bakarak: Civciv boynundan tutulup kaldırıldığında ayaklarını 
sarkıtıyorsa dişi ayaklarını yukarı doğru çekiyorsa erkek olarak değerlendirilir. Bu yöntemde 
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belirleme oranı bir önceki yönteme göre daha yüksek olmasına karşın yine de güvenli bir 
yöntem değildir. 

2.1.2. Mikroskop ile kloakanın morfolojik farklılığının tespiti: 
Kuluçkahaneden çıkan bıldırcınlar, kafeslere alınmadan önce cinsiyet tayini yapılmalıdır. Her 
bıldırcın, iki personel tarafından bağımsız olarak incelenmeli ve ardından gonadların doğrudan 
postmortem olarak doğrulanmasının personelin tecrübe kazanmasında pozitif katlı sunacağı 
unutulmamalıdır. Günlük civcivlerde kloaka muayenesiyle cinsiyet tayini için, 20-30 watt halka 
şeklinde bir floresan ışığı altındaki araştırma düzeninde hem binoküler diseksiyon mikroskobu 
(Optikli 20 X) ya da 20 X büyütmeli bir mikroskop kullanılabilir. Mikroskoplarla küçük bir 
uygulama yaptıktan sonra erkek ve dişilerin cinsiyet ayrımı için mikroskoba ihtiyaç 
kalmayabilir. Aydınlatma yönünü ayarlayarak, ışığın mukozal yüzeyden veya büyüteç 
minimuma indirilmektedir (Homma et al., 1966).  
Civcivlerin Elle Tutulması: Muayeneyi kolaylaştırmak için, her bıldırcın civcivi; iki bacağı 
işaret ve orta parmaklar arasında; Başı ise, yüzük parmağı ile küçük parmak arasındadır. 
Civcivin mümkün olduğu kadar vücuduna yakın bir şekilde boynu parmaklar arasında 
sıkıştırılmadan tutulmalıdır. Civciv bu şekilde tutulduktan sonra; sol elin baş parmağı civcivin 
karnına, yani kolaka ile sol elin işaret parmağı arasında kalan bölgeye konulmalıdır. Bu şekilde 
civcivin kolakası barsak içeriğini boşaltmak için kullanılacak olan küçük kap üzerine 
çevrilmeli, sol elin baş parmağı ile karın üzerine hafifçe bastırılarak, kalın bağırsakta bulunan 
içerik çıkarılmalıdır. Kloaka yüzeyi idrar ve dışkından bir parça yumuşak kâğıt mendil ile 
temizlenmelidir.  Bu şekilde çıkmaması halinde, sağ elimizin baş ve işaret parmakları ile 
civcivin sağ ve sol karın boşluklarına da bir miktar basınç yapılarak işlem kolaylaştırılır. 
Alışkanlık kazanmış bazı ayırıcılar zaman kazanmak için kalın bağırsak içinde bulunan içeriği 
çıkarmadan da ayırım yapabilirler. Daha sonra, civcivin tutuluş şekli değiştirilmeden sol elimiz 
çevrilerek, civcivin kloakası görüş hizasına getirilir. Bu aşamada civcivin kloakası bir miktar 
açılacak ve incelenecektir. Bu amaçla, sol elimizin baş parmağını civcivin karnı üzerine, sağ 
elimizin baş ve işaret parmaklarını da civcivin karnının yan taraflarına koyup, hafifçe bastırarak 
civciv kloakasının bir miktar açılması sağlanmalıdır. Kloaka yüzeyi idrar ve dışkından bir parça 
yumuşak kâğıt mendil ile temizlenmelidir.  Bu şekilde çıkmaması halinde, sağ elimizin baş ve 
işaret parmakları ile civcivin sağ ve sol karın boşluklarına da bir miktar basınç yapılarak işlem 
kolaylaştırılır (Homma et al., 1966). 
Cinsiyet Tayinin Morfolojik Temeli: Erkeklerde, kloakın orta ventral bölgesinde kalp 
şeklinde bir kıvrım veya çıkıntı, dorsal yüzeyde derin orta hatta çatlak ile karakterizedir. 
Dişilerde bu kıvrım genellikle düzdür ve görünmez, erkeklerde ki gibi çıkıntı yapmaz. 
Dişilerdeki çoğu kıvrım, dorsal kenarında hafif orta çatlak görünümüne sahiptir (Resim 1, c ve 
d) (Homma et al., 1966). Ek olarak, her iki cinsiyette de genellikle ventral cloakal kenarda 
küçük genital çıkıntı orta hatta yer almaktadır (Resim 1, a). Bu yapı, genital processin tespit 
edilmesi civcivlerin cinsiyet tayininde önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir (Masui and 
Hashimoto, 1933; Canfield, 1940, 1941). 

 
Resim 1. Bir günlük bıldırcın civcivlerinde kloakanın görünümü. Çizimler ventral tarafı aşağı 

bakacak şekilde yönlendirilmiştir. P: protuberance, G: genital process, FO: genital fold 
(Homma et al., 1966). 
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Protuberance ve genital processin mayenesi: Morfolojik olarak muayene sonucunda, sadece 
erkeklerde son derece büyük silindirik genital processin tespiti doğru şekilde cinsiyet tayininde 
kullanılmaktadır. Morfolojik olarak protuberantal cinsiyet tayininde doğruluk daha yüksektir. 
Genital Processin cinsiyet tayinindeki doğruluk oranı ortalama %62 iken, protuberance ile bu 
oran %93’lere ulaşmaktadır. Bu bağlamda 200 civciv muayene eden personelin doğruluk oranı 
yaklaşık olarak %92 iken, muayene edilen civciv sayısı arttıkça bu oran daha da artmaktadır 
(Resim 2) (Homma et al., 1966). 

 
Resim 2. Bıldırcınlarda cinsiyet tayininde, muayene edilen bıldırcın sayısı ile doğruluk 

oranını ilişkisi. 

2.1.3. Genetik yolla Cinsiyet Tayini 
Oto Seks Civciv Üreterek: Dişi ve erkekleri ilk gün kuluçkada renk yada şekil farkı ile ayrılan 
civcivler (oto seks) üreterek cinsiyet ayrımı yapmakta mümkündür. Bu amaçla autosaomal veya 
cinsiyet kromozomları üzerinde bulunan genlerden faydalanılmaktadır (Poyraz, 1991; Yetişir, 
2014). Japon bıldırcınlarında belirlenen tüm renk mutasyonları bakımından, Z kromozomunda, 
kusurlu albinizm alellik serilerinde ve kahverengi mutasyonda sadece iki tanesi lokalize olduğu 
bilinmektedir (Somes, 1988; Cheng ve Kimura, 1990; Minvielle et al., 1999). Her iki resesif 
albino ve kahverengi genin biri için homozigot erkekler ve hemizigot dişiler çıkımda yabani 
bıldırcınlardan kolayca ayırt edildiğinden, yapılan çiftleştirmelerle mutasyonlar sonucu üretilen 
otosex civcivlerin tüy rengine bakarak cinsiyet tayini yapılabilmektedir (Smyth, 1990). Tüy 
renginin cinsiyet-bağlı genler aracılığıyla; dişi ebeveynden erkek yavrulara ve erkek 
ebeveynlerden hem erkek hem de dişi yavrulara cinsiyet kromozomda bulunan genler yoluyla 
hem erkek hem de dişi yavrulara aktarılmaktadır.  
Sasidhar et al., (2018) yaptığı çalışmasında Manchurian Golden bıldırcın erkek cinsiyette 
olanlarının tüyleri genellikle koyu kahverengi ve dişi olanların ise açık kahverengi renktedir. 
British Range erkekleri koyu kahverengi bir boğaz ve göğüs tüyleriyle karakterizeyken, 
yetişkin dişiler koyu renkli benekli soluk göğüs tüylerine sahiptir. Yapılan çalışmada, 
Manchurian Golden Japon bıldırcınları ve British Range Japon bıldırcınlarında mevcut olan 
seks bağlantılı baskın gen tarafından taşınan tüylenme deseni için cinsiyete bağlı resesif gen 
gösterdiği belirlenmiştir. Yetişkin dişi mutantlar kırmızımsı kum renginde ve yetişkin 
homozigot erkeklerde de kırmızımsı fakat dişilerden daha koyu renktedir. Siyah gen baskın, 
kahverengi gen ise resesiftir. British Range female (Brw) ve Manchurian Golden male (brbr) 
çiftleştirildiğinde (Resim 4A), F1 genotipi dişiler kahverengi ve erkekler ise siyah tüylü 
olmaktadır (Resim 4B). Erkek bıldırcınlardaki kahverengi resesif gen, hem erkek hem de dişi 
yavrulara aktarılmaktadır Ancak fakat dişilerdeki baskın siyah gen yalnızca erkek yavruları 
siyah renkte olmasına neden olurken, dişi yavruları kahverengi tüylü olarak kalmasına neden 
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olmaktadır (Resim 5A ve 4B). Cinsiyet-bağlı genler ilkesi, ebeveynlerin cinsiyetin üzerindeki 
genlerin yer değiştirmesi çift taraflı melezleme olarak ifade edilmezse, tüm erkek ve dişi 
yavrular siyah tüylü olarak yumurtadan çıkacaklardır. Bu durumda renge bakarak cinsiyet 
ayrımının yapılması mümkün olamamaktadır (Resim 5B). 

     
Resim 3. A: Japon Bıldırcını - British Range erkek ve dişi bıldırcın; B: Japon Bıldırcını 

Manchurian Golden erkek ve dişi bıldırcın (Sasidhar et al., 2018). 

   
Resim 4. A: Manchurian Golden ♂ ve British Range ♀, B: Manchurian Golden dişi ve British 

Range erkek bıldırcın civcivleri (Sasidhar et al., 2018). 

 
Resim 5. A: Her iki cinsiyetteki yavrularda baskın ve resesif gen aktarımı, B: Cinsiyet 

bağlantılı genlere sahip ebeveynlerin çaprazlanması (Sasidhar et al., 2018). 
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Allele-Specific Multiplex-PCR Cinsiyet Tayini: Yeni kuluçkadan çıkmış bıldırcın 
civcivlerinin boynunun arkasından tüyler toplanır ve 1.5 ml Eppendorf tüplerine yerleştirilir. 
Tüylerin toplanmasında kullanılan cımbızlar % 1 RBS 50 pF alkalin deterjanla ve damıtılmış 
suyla yıkanarak ve her örnekleme arasında kurutulur. Alına bu tüyler, ekstraksiyona kadar 4 ° 
C'de saklanır. PCR, üretici tarafından önerildiği gibi standart koşullar kullanılarak 20 µl'lik 
toplam reaksiyon hacminde Invitrogen Platinum Taq DNA polimerazı kullanılarak 1 µl DNA 
ekstraksiyonu elde edilir. Cinsiyet tayini için kullanılan üç primerin (ZF, WF ve P2) her birinin 
yaklaşık 5 µm'si, aynı reaksiyonda ilave edilerek karıştırılır. ZF ve WF primer sekansları 
sırasıyla 5ʹ-CTCTGGGTTTTGACTGTATTG-3ʹ ve 5ʹ-CATCTGTTTTTCCCCCCCAAA-
3ʹdür (Morinha et al., 2011). PCR programı 95 °C, 5 dakika, 95 ° C (15 s), 58 ° C (15 s) ve 72 ° 
C (30 s) ile 35 döngü olarak programlandı ve son olarak ise 72 ° C'de 10 dakikalık sirkülasyon 
programı uygulanır. GelRed (Biotium) ile belirlenen % 2'lik bir agaroz jeli üzerinde yaklaşık 5 
µl ilave edilerek start verilir. PCR’da gerekli işlemler yapıldıktan sonra %2 agarose gel 
electrophorez cihazında sonuçlar değerlendirilerek cinsiyet ayrımı yapılmaktadır (Resim 6) 
(Coustham et al., 2017).  

 
Resim 6. Yetişkin Coturnix japonica kan örneklerinden ekstrakte edilen genomik DNA 

üzerindeki Allel-Spesifik-PCR (a) ve Allel-Spesifik Multipleks-PCR (b) analizi sonrasında 
DNA’nın %2 agaroz jel elektroforez üzerindeki görüntüsü. c: Kuluçkadan yeni çıkmış bir 

günlük Coturnix japonica'dan tüylerden elde edilen genomik DNA üzerindeki Allel-Spesifik 
Multipleks-PCR analiz sonrası, %2 agaroz jel elektroforez görüntüsü (Coustham et al., 2017). 

2.2. İKİ VEYA ÜÇ HAFTALIK YAŞTA GÖĞÜS TÜYLERİNE BAKARAK CİNSİYET 
TAYİNİ: 
Sexual dimorphism, 2-3 haftalık yaşa geldiklerinde göğüs tüylerinin ortaya çıkana kadar 
belirginleşmektedir. Görünüş olarak erkeklerin göğüs tüyleri düz kahve/kırmızımsı 
kahverengi/kahverengimsi renkli, dişilerin ise gri renkli ve siyah beneklidir. Ayrıca erkeklerin 
ve dişilerin başlarında göğüs tüylerinin renginde şeritler yer alır (Resim 7) (Homma et al., 1966; 
Shanaway, 1994). 

2.3. ERGİN ÇAĞDA PROCTODEAL BEZ SALGISI KONTROLÜ İLE CİNSİYET 
TAYİNİ: 
Altı haftalık yaştan itibaren, dişinin büyüklüğü ve erkeğin cinsel davranışları iyice 
belirginleşmekle birlikte cinsiyet ayrımı daha da kolaylaşmaktadır. Bu yaşlarda olgun erkek 
bıldırcınların normal kloakanın meyanesinde, proctodeal bezlerden salgılanan belirgin olarak 
kabarcıklı köpük topu gözle görülebilir haldedir. Cinsel olarak aktif erkek bıldırcınlardaki bu 
köpük salgının görülmesi kuş türleri arasında benzersizdir. 
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Dişi Erkek 
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Resim 7. Ergin dişi ve erkek bıldırcınlarda göğüs rengi farklılıkları 
Diğer taraftan bu köpüğün üremedeki fonksiyonu veya çiftleşmedeki rolü hakkında kesin 
kanıtlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, köpüğün spermin motilitesini uzatarak ve 
dişilerdeki proctodeum kanalında spermleri koruyarak yumurtla oluşum sürecinde aşırı sperma 
kaybını önlediği belirlenmiştir. Köpük bezleri koterize edilen ve hala sperm üretken erkek 
bıldırcınlar ile normal sağlıklı cinsel aktivite gösteren bıldırcınlardan daha düşük döl verimine 
sahiptirler. 

2.4. SES KOTROLÜ İLE CİNSİYET TAYİNİ: 
Erkek bıldırcınlar özellikle çiftleşme dönemlerinde çıkardıkları seslerle dişi bıldırcınlara karşı 
çağrı yapma eğilimindedir. Hayvanları gözlemlemek bu dönemlerde cinsiyet tespitini 
kolaylaştırabilmektedir. Bıldırcınların sesleri de cinsiyet tayininde kullanılmakla birlikte 
doğruluk oranı düşüktür (Shanaway, 1994). 
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HURMA (PHOENİX DACTYLİFERA L.) İÇERİĞİ 
THE INGREDIENT OF DATE PALM (PHOENIX DACTYLIFERA L.) 

Doç. Dr. Memiş BOLACALI 
Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı 

ÖZET 
Hurma; Phoenix dactylifera L. olarak da bilinmekte ve yaşam ağacı olarak da adlandırılmakta 
ve eski zamanlardan beridir tarımının yapıldığı bilinmekle birlikte 2017 yılında dünya 
genelinde yıllık hurma üretimi 8.5 milyon ton ile hem insan hem de hayvansal besin kaynağı 
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu derlemenin amacı; hurmanın besinsel, vitamin, mineral, 
fenolik ve aminoasit içeriğini inceleyen çalışmalar özetlenmesidir. Yapılan literatür 
taramasında; hurma meyvesi genel olarak %83.78 kuru madde, %2.50 ham protein, %0.37 ham 
yağ, % 7.60 ham selüluz, %2.01 ham kül, %79.82 karbonhidrat, %69.94 total şeker (%36.60 
glukoz, %34.38 fruktoz, %6.95 sakkaroz), 311.94 kcal/kg-1 enerji içeriğine sahiptir. Buna ek 
olarak, mineral madde içeriği bakımından potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve sodyum 
sırasıyla 942.31, 115.52, 99.41 40.04 ve 33.25 mg/kg-1; vitamin içeriği bakımından A, B1, B2, 
B3, B6, B9 ve C değerleri sarasıyla 9.01, 87.50, 278.80, 1442.00, 207.00, 51.44 ve 163.53 pg/kg-

1; antioksidan kapasitenin belirlenmesinde kullanılan fenolik bileşik miktarı 242.96 mg/kg-1; 
aminoasit içeriği bakımından ise glutamik asit, aspartik asit, prolin ve glisin miktarları sırasıyla 
236.33, 156.87, 104.21 ve 103.40 mg/kg-1 olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak; hurma, dünyanın 
birçok bölgesinde tarımı yapılan bir bitki olduğu, 2000’den fazla çeşidinin olması ve 
yetiştirildiği bölgenin toprak yapısı ile olgunlaşma aşasındaki mevsim koşullarına bağlı olarak 
içerdiği bileşenlerin farklılık gösterdiği, içeriğinin belirlenmesi amacıyla birçok araştırma 
yapıldığı, insan ve hayvanların besin kaynağı olarak hem de sağlıklı olmayı teşvik edici olarak 
tüketilmekte olduğu kanaatine varılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Hurma, Karbonhidrat, Mineral, Vitamin 

ABSTRACT 
Date palm, known as Phoenix dactylifera L. and called the “Lifetree”, has been planted and 
farmed since the oldest times, and today has reached a production level of 8,5 million tones 
worldwide, being utilized as a nutrient of value for humans and animals. The purpose of this 
compilation is to summarize studies regarding date’s nutritional value, and its vitamin, mineral, 
phenolic, and amino acid contents. The dry matter, crude protein, crude fat, crude fibre, crude 
ash and energy of the date fruit' ingredient in the literature were 83.78%, 2.50%, 0.37%, 7.60%, 
2.01%, and 311.94kcal/kg-1, respectively. Moreover, carbon hydrates and total sugar (glucose, 
fructose, saccharose) content of date fruit were 79.82% and 69.94% (36.60%, 34.38% and 
6.95%). Additionally, the minerals potassium, magnesium, calcium, phosphorus and sodium 
found within the date fruit were 942.31, 115.52, 99.41, 40.04, and 33.25 mg/kg, respectively. 
The vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9 and C were 9.01, 87.50, 278.80, 1442.00, 207.00, 51.44 and 
163.53 pg/kg-1, respectively. As for phenolic compounds, which determine the antioxidant 
capacity of the fruit, was 242.96 mg/kg-1. Aminoacidic content of the fruit consists of glutamic 
acid, aspartic acid, proline, and glycine, the average amounts of which have been reported as:  
236.33, 156.87, 104.21 and 103.4 mg/kg-1, respectively.  As a result, it is concluded that date 
is a widely farmed plant with over 2000 sub-species, and the nutritional contents vary according 
to the soil surrounding the planted farms, and seasonal changes that occur during maturity. 
There are also many studies to determine its contents, and that report the date fruit is as a healthy 
source of nutrients for humans and animals. 
Keywords: Carbohydrates, Date Palm, Mineral, Vitamin 
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GİRİŞ 
Hurma; insanlar tarafından tarımının yapıldığı en eski bitki türünden biri olmakla birlikte 
Phoenix dactylifera L. olarak da bilinmekte ve yaşam ağacı olarak da adlandırılmaktadır. Altı 
bin yıldır gıda amaçlı olarak insanlar tarafından tüketilmesinin yanında hurma, tarımının 
yapıldığı bölgelerde ekonomik ve sosyal açıdan çok büyük önem taşımaktadır. Hurmanın 
dünyada 800.000 hektarlık bir alanda yaklaşık 105 milyon ağaç ile; Orta Doğu ülkeleri, Afrika 
kıtası, Güneybatı ABD, Orta ve Güney Amerika ve hatta Güney Avrupa (İspanya ve İtalya) 
bölgelerinde tarımının yapıldığı ve 2000'Den fazla farklı çeşidinin olduğu bilinmektedir 
(Ahmed & Robinson, 1999; Aslan & Şanlıer, 2018).  
Dünya genelinde yıllık hurma üretimi 8.5 milyon ton civarında olduğu bilinmekle birlikte, 
dünyanın birçok yerinde yaygın olarak tüketilmekte ve çoğu Arap ülkesinde diyetin ve temel 
gıdaların önemli bir bileşeni olarak kullanılmaktadır (El Arem et al., 2014; Saleh et al., 2011; 
FAO, 2018). Küresel hurma üretiminin yaklaşık %20'si insan tüketimine uygun olmayan atık 
hurma olarak kabul edilmekle birlikte hurmadan elde edilen yan ürünlerinin de dahil 
edilmesiyle bu oran %30'a kadar yükselmektedir (Sami, 2016; Kchaou et al., 2013). Diğer 
taraftan, hurma ve hurma ürünleri hayvan tüketiminde besinsel faydalarının yanında sağlıklı 
olmayı teşvik edici özelliklerinden dolayı yem ham maddesi hem de yem kakı maddesi olarak 
da kullanılmaktadır (Perveen et al., 2012).  
Hurma, tüketilebilen kısım olan perikap ve çekirdekten oluşmakla birlikte ağırlığının %85-
90’ını perikap ve geriye kalan %10-15’ini ise çekirdek oluşturmaktadır (Aslan & Şanlıer, 
2018). İçerik bakımından hurma; monosakkarit (fruktoz ve glukoz) şeklinde karbonhidrat, ham 
protein, ham yağ, ham selüloz, mineral ve vitaminler gibi birçok biyomolekül içermektedir. 
Hurmanın dünyanın birçok bölgesinde sağlıklı olmayı ve patolojik koşulların ortadan 
kalkmasını teşvik etmek için önemli bir meyve haline gelmesinde, içeriğinde bulunan 
biyomoleküllerin varlığı sayesinde olmaktadır (Dania & Ezerioha, 2016). 
Hurma meyvesi, genel olarak % 83.78 kuru madde, %2.50 ham protein, %0.37 ham yağ ve % 
2.01 ham kül içermektedir. Buna ek olarak, %79,82 karbonhidrat içeriği olmasının yanında bu 
oran % 66.10-88.60 arasında değişmektedir. İçeriğindeki toplam şeker oranı ise %69,94 
olmakla birlikte %44,40-87,90 arasında değişmektedir. Bu şekerlerin oranı sakkaroz, glukoz ve 
fruktoz, oranları sırasıyla %6,92, 36,60 ve 34,38’dır (Tablo 1). Hurma çeşitlerinin çoğunda, 
şeker içeriği neredeyse tamamen insan vücudu tarafından absorbe edilen şekerlerdir (Al-Farsi 
et al., 2005; Al-Shahib & Marshall, 2003; Hamad et al., 2015). 
Hurmada en az 15 çeşit mineral bulunmakla birlikte yaygın olarak bilinen 13 mineral Tablo 
1’de verilmiştir. Potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve sodyum miktarları sırasıyla 
942.31, 115.52, 99.41 40.04 ve 33.25 mg/kg-1’dır. Örneğin Selenyum, antioksidan enzim 
glutatyon peroksidaz için bir koenzimdir ve bu nedenle, vücut dokularının oksidatif strese karşı 
korunmasında, enfeksiyonlara karşı savunmaların korunmasında ve büyüme ve gelişimin 
modülasyonunda rol oynamaktadır.  
Hurma proteini de çok kaliteli olup 23 çeşit aminoasit içermekle birlikte yaygın olarak bilinen 
17 aminoasit Tablo 1’de verilmiştir. Yapılan çalışmalarda glutamik asit, aspartik asit, prolin ve 
glisin miktarları sırasıyla 236,33, 156.87, 104.21 ve 103.4 mg/kg-1 olduğu belirlenmiştir (Tablo 
1).  
Hurmada bulunan A, B1, B2, B3, B9 ve C vitamin değerleri sarasıyla 9.01, 87.5, 278.8, 1442.0, 
207.0, 51.44 ve 163.53 pg/kg-1 olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Vitaminler gıdalarda bulunan 
temel besinlerdir. Günlük alınması gereken miktarı azdır ancak sağlığı korumak için gerekli 
olan spesifik ve hayati işlevleri yerine getirmede görev alırlar. B ve C vitaminleri vücutta her 
hücrenin çalışmasını kolaylaştıran koenzimler olarak görev yapar. Vitaminler 
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karbonhidratlarda, yağda, protein metabolizmasında ve yeni hücrelerin DNA yapımında 
aktiftir. C vitamini bir antioksidan kadar etkilidir, dokuları oksidatif strese karşı korur ve 
böylece hastalıkları önlemede önemli bir rol oynayabilir (Whitney & Rolfes, 2002). Hurma, 
çoğunluğu suda eriyen vitaminleri (B kompleks ve C) içermektedir. Suda eriyen vitaminler 
vücutta depolanmazlar; idrarla atıldıkları için günlük olarak tüketilmesi gerekmektedir.  
Tablo 1. Hurmanın besinsel, vitamin, mineral, fenolik ve amino asit içeriklerine ait ortalamalar 
ile en düşük ve en yüksek değerler* 

 Ortalama Min Max  Ortalama Min Max 

İÇERİK (%) VİTAMİN (pg/kg-1) 

Kuru Madde 83.78 77.2 92.80 Retinol (Vit A) 9.01 0.70 44.70 

Ham Protein 2.50 1.50 4.73 Tiamin (Vit B1) 87.50 50.00 130.00 

Ham Yağ 0.37 0.02 1.40 Riboflavin (Vit B2) 278.80 60.00 824.98 

Ham Selüloz 7.60 3.57 10.90 Niasin (Vit B3) 1442.00 1274.00 1610.00 

Ham Kül 2.01 1.30 3.94 Pridoksal Fosfat (Vit B6) 207.00 165.00 249.00 

Karbonhidrat 79.82 66.10 88.60 Folik Asit (Vit B9) 51.44 15.00 70.00 

Total Şeker 69.94 44.40 87.90 Ascorbik Asit (Vit C) 163.53 2.41 1600.00 

İndirgenmiş şeker 75.37 68.20 82.70 FENOLİK BİLEŞİK (mg/kg-1) 

Sakkaroz 6.92 0.50 33.90 Fenolik Bileşikler 242.96 3.91 661.00 

Glukoz 36.60 17.60 52.30 AMİNO ASİT (mg/kg-1) 

Fruktoz 34.38 14.10 48.50 Alanin 92.93 63.00 113.00 

Glu/Fru (g/g) 1.07 0.84 1.32 Arjinin 75.73 37.00 148.00 

ENERJİ (kcal/kg-1) Aspartik Asit 156.87 59.00 309.00 

Enerji 311.94 258 344 Sistein 43.60 32.00 67.00 

MİNERAL (mg/kg-1) Glutamik asit 236.33 258.00 382.00 

K 942.31 121.50 6043.20 Glisin 103.40 45.00 268.00 

P 40.04 3.00 74.00 Histidin 25.72 0.10 46.00 

Mg 115.52 25.00 660.74 Izolösin 46.36 37.00 55.00 

Ca 99.41 0.14 614.21 Lösin 93.93 57.00 242.00 

Na 33.25 0.60 485.86 Lizin 64.80 42.00 154.00 

Fe 2.47 0.10 20.29 Metiyonin 22.29 11.00 62.00 

Cu 0.55 0.01 2.89 Fenilalanin 52.50 43.00 67.00 

Zn 0.67 0.02 2.68 Prolin 104.21 69.00 148.00 

Co 0.09 0.01 0.24 Serin 65.53 53.00 128.00 

Ni 0.67 0.45 0.98 Treonin 51.67 41.00 95.00 

Pb 0.49 0.01 3.40 Triptofan 38.25 7.00 92.00 

Mn 1.16 0.01 5.86 Tirozin 37.43 15.00 156.00 
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Se 0.38 0.22 0.57     

*: Salunkhe & Desai, 1984; Al-Shabib & Marshall, 2003; Al-Farsi & Lee, 2008; Khan et al., 2008; Saafi et al., 2009; Hasan et 
al., 2010; Baliga et al., 2011; Saleh et al., 2011; Aktürk, 2012; Al-Farsi & Lee, 2012; Juhaimi et al., 2012; Süleymani, 2012; 
Zineb et al., 2012; Sadiq et al., 2013; Al Harthi et al., 2015; Assirey, 2015; El Sohaimy et al.,2015; Lekbir et al, 2015; Parvin 
et al., 2015; Shahdadi et al., 2015; El-Rahman & Al-Mulhem, 2017; Ali et al., 2018; Aslan & Şanlıer, 2018; Kadum et al., 
2018; USDA, 2019 

Hurma zengin fitokimyasal içeriği ile fenolik bileşik içeriği bakımından önemli bir antioksidan 
kaynağıdır. Antioksidanların ise kardiyovasküler hastalıklar ve kanser başta olmak üzere birçok 
kronik hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunduğu bilinmektedir (Alhaider et al., 2017). Guo 
ve ark. (2003), Çin'de sık sık tüketilen 28 meyvenin üzerinde yaptığı araştırmasında Hurmanın 
alıç meyvesinden sonra ikinci en yüksek antioksidan değerine sahip olduğunu bildirmişlerdir.  
Tüm bunlar dikkate alındığında, hurmanın diğer kuru meyvelerle karşılaştırıldığında, 
hurmaların iyi bir fenolik ve antioksidan kaynağı olduğu düşünülebilir. 
Sonuç olarak; hurma, dünyanın birçok bölgesinde tarımı yapılan bir bitki olduğu, 2000’den 
fazla çeşidinin olması ve yetiştirildiği bölgenin toprak yapısı ile olgunlaşma aşasındaki mevsim 
koşullarına bağlı olarak içerdiği bileşenlerin farklılık gösterdiği, içeriğinin belirlenmesi 
amacıyla birçok araştırma yapıldığı, insan ve hayvanların besin kaynağı olarak hem de sağlıklı 
olmayı teşvik edici olarak tüketilmekte olduğu kanaatine varılmıştır.  
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 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu  

ÖZET 

Böceklerin hayvan yemlerinde alternatif bir protein kaynağı olarak kullanılması küresel olarak 
her geçen gün daha çekici hale gelmektedir. Böceklerin hayvan yemi olarak kullanılması 
olumlu bir çevresel etkiye de sahip olabilir. Üretimleri daha az enerji, arazi kullanımı ve 
çevresel etki içerir. Birçok araştırıcı, yem katkı maddesi olarak farklı böcek küspelerinin 
uygunluğuna ilişkin ilgi çekici sonuçlar bildirmişlerdir. Bu böcek türlerinden biri olan un kurdu 
(Tenebrio molitor) organik atıkları yem üretiminde kullanılabilecek protein, yağ ve enerjiye 
dönüştürebilme verimliğiyle dikkat çekmiştir. Un kurdunun balık ve tavuk beslemede kabul 
edilebilir bir protein kaynağı olduğu birçok araştırıcı tarafından tespit edilmiştir. Bu çalışma, 
un kurdunun hayvan yemi olarak kullanımı konusunda yapılmış çalışmaları sunmak ve 
değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tenebrio Molitor, Un Kurdu, Yem, Balık, Tavuk 

ABSTRACT 

The use of insects as an alternative source of protein in animal feeds is becoming more globally 
appealing. The potential of insects for use as livestock feeds may also have a positive 
environmental impact. Their production involves less energy, area utilization and 
environmental effects. Number of authors has reported interesting results about the suitability 
of different types of insect meal as a feed ingredient. Yellow mealworm (Tenebrio molitor) can 
transform organic waste to proteins, fats and energy efficiently which are suitable for feed 
preperation. Yellow mealworm has been shown to be an acceptable protein source for fish and 
chickens. This study aims to present and evaluate the studies on the use of flour worm as animal 
feed. 

Keywords: Tenebrio Molitor, Yellow Mealworm, Feed, Fish, Poultry 

GİRİŞ 

Un kurdu, Tenebrionidae familyası’nın bir üyesidir. Bu böcek gıda endüstrisinde (un, kepek, 
makarna ürünlerinde) istenmeyen bir misafir durumundadır [1]. Genelde tahıllarda ortaya 
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çıkarlar ve beslenirler [2]. Un kurdu organik artıklar üzerinde de iyi gelişir [3]. Böcek küspeleri 
iyi bir amino asit, yağ, mineral, vitamin ve enerji kaynağıdır [4]. Un kurdu larvası %53 oranında 
ham protein ve %34.5 yağ içerir [5]. İşlenmemiş un kurdu larvalarının yağ oranı çok yüksektir 
(kuru maddede % 30-35); bu nedenle, uygun bir yem bileşimi için yağ çıkarma işlemi gereklidir 
[6]. Un kurdu organik atıkları hayvanlar için faydalı olan protein, yağ ve enerjiye dönüştürür 
[7]. Un kurdu, gübre ve gıda artıklarındaki amino asit ve yağ asitlerini böcek biyomasına 
dönüştürür. Ortaya çıkan böcek biyoması protein ve yağca zengindir ki bu durum onları yem 
üretimi için uygun formda girdiler kategorisine sokar [6, 8]). Un kurdunun larva ve pupalarının 
yetiştiriciliği kolaydır [9]. Genelde canlı olarak da yemlemede kullanılsa da kurutulmuş, toz 
veya konserve de yapılabilirler [10]. Un kurdu, endsütriyel ölçekte üretimi yapılabilecek bir 
böcek türüdür [11]. 

Balık küspesi, kültür balıkçılığında kıymetli bir yemdir [12]. Günümüzde ekolojik ve ekonomik 
sebeplerden dolayı balık küspesi tedariği aksamaya uğramaya başlamıştır. Küresel kültür balığı 
üretimindeki hızlı artış, alternatif protein kaynaklarının geliştirilmesi acil bir konu haline 
getirmiştir. Bu durum alternatif protein kaynağı arayışını doğurmuştur [13]. Balık küspesi 
hayati amino asit, mineral ve nükleotid içeriği ile ticari kültü balıkçılığında önemli bir kaynaktır 
[14].  

Böcekler doğada balıkların doğal bir yemi durumundadırlar [15]. Böceklerdeki kitinin, deniz 
balıklarında sindirimi zorlaştırdığı ve bu nedenle büyüme geriliği ile sonuçlandığı 
düşünülüyordu [16]. 

Un kurdunun larvası etçil kültür balıkçılığında yüksek protein içerikli bir yem olarak balık 
küspesinin yerini almaya uygun bir adaydır [17, 18]). Tam yağlı un kurdu içeren, metiyonin 
takviyeli yemlerin, Pasifik beyaz karidesi üretiminde, balık küspesi yemiyle benzer veya daha 
üstün performans gösterdiği belgelenmiştir [19, 20]. Yemde kitin bulunması durumunda 
balıkların ve karideslerin hastalıklara karşı savunma sistemlerinin iyileştiği gösterilmiştir [21]. 
Balık küspesinin aksine böcek küspeleri, böcek dış iskeleti kaynaklı, kitin içermektedir [22]. 
Böceklerin çevre üzerinde oluşturduğu bozulma bitkisel proteinlere kıyasla çok düşüktür çünkü 
daha az alan, su ve enerji gereksinimi oluşturmaktadırlar [11, 4]. 

Bazı araştırıcılar un kurdu larvalarının (Tenebrio molitor Latreille) (Tenebrionidae: Coleoptera) 
alternatif bir yem olmaya uygun olduğunu bildirmişlerdir [11, 23]. Un kurdu, balık yemlerinde 
kullanım için yeterli bir amino asit profiline sahip görünmektedir [6, 8, 11 ve 24]. Bugüne 
kadar % 50 ila % 70 oranında, tam yağlı un kurdu larvaları içeren bir balık küspesi diyetinin 
çupra (Sparus aurata) [25], adi levrek (Dicentrarchus labrax) [26], mercan (Pagellus 
bogaraveo) [27] ve gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) [27, 28], %100 balık küspesine 
benzer büyüme göstermiştir. Un kurdunun diyete dahil edilmesinin, adi levreğin [29], 
gökkuşağı alabalığının [30] ve altın mandalina balığının (Siniperca scherzeri) [31] bağışıklık 
sisteminin enzim aktivitelerini arttırdığı tespit edilmiştir. Fakat kültür balıkçılığı yemine, balık 
küspesinin önemli oranda azaltılıp böcek dâhil edilmesi durumda, özellikle avcı deniz balık 
türlerinde, büyüme azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir [24]. Örneğin çuprada, yeme %50 
ve %25 un kurdu ilavesi benzer sonuçlar verse de balık küspesine kıyasla verim değerlerinde 
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düşüş gözlemlenmiştir [26]. Mandagöz mercanda ise %25 ve %50 oranında tam yağlı un kurdu 
ilavesi büyümeyi önemli oranda etkilememiştir [32].  

Yürütülen bir çalışmada balık unu yerine %80’e kadar un kurdu içeren yemle beslenen Afrika 
yayın balığı iyi büyüme ve yem verimi sağlamıştır [33]. Benzer olumlu sonuçlar Mandagöz 
mercan’da da elde edilmiştir [32]. Un kurdu küspesi sadece protein ve yağ içermez, aynı 
zamanda bolca çinko, selenyum, riboflavin, biotin, pantothenic acid, folic acid, kitin ve 
antimikrobiyal peptit de içerir [24, 34]. Ayrıca isoleucine, leucine and lysine açısından da 
zengindir [17, 24 ve 35]. 

Un kurdu küspesi tavuk üretiminde denenmiştir [17, 36 ve 37]. Piliç diyetlerinde soya fasulyesi 
ununun yerini tamamen un kurdu küspesi ile değiştirmiş, ham protein, kuru madde ve organik 
madde sindirilebilirlikte kontrol grubu ile karşılaştırıldığında büyüme performansını 
etkilemeyen bir düşüş tespit etmiştir [36]. %50 un kurdu içeren yemin düşük ham protein 
sindirilebilirliği, yemin yüksek kitin içeriğinden kaynaklanmaktadır [38]. Aynı etki [28] 
tarafından da, kilo alımına etki etmeden %50 un kurdu küspesi içeren balık yemlerindeki ham 
protein sindirilebilirliğinde azalma ile de gösterilmiştir. Kül içeriği (<5%) düşüktür ve taze 
larva %60 su içerir [8]. Tavuk beslemede özellikle soya ve balık küspesi yerine ikame edilebilir 
özelliktedir [17, 39 ve 40]. Metionin içeriği ise tavukçulukta kullanımda düşük kalabilir [40].  

SONUÇLAR 

Yönetilmesi önemli bir küresel problem olan organik artıklar üzerinde iyi gelişen un kurdu iyi 
bir amino asit, yağ, mineral, vitamin ve enerji kaynağı durumundadır. Üretim süreçleri 
endüstriyel hale gelmeye müsait olduğundan, düşük çevresel yüke sahip bir yem üretim modeli 
olarak yakın zamanda ana akımlardan biri haline dönüşmeye elverişlidir. Özellikle balıkçılık 
ve tavukçuluk alanında protein kaynağı durumunda olan soya ve balık küspesinin çok yüksek 
olmayan oranlarda ikamesiyle yem sektöründe hızla gelişme kaydetmesi için mümkündür. 
Henüz yeni olan bu alanda daha fazla araştırmalar yapılması acil bir ihtiyaçtır. 
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YONCA’DA KÜSKÜTLE KİMYASAL MÜCADELE 

CHEMİCAL CONTROL OF DODDER İN ALFALFA 

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan SEYDOŞOĞLU 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

ÖZET 

Dünyada yüzlerce bitki türünün küsküt (Cuscuta spp.) tarafından parazitlendiği bildirilmiştir. 
Küsküt türleri temas noktalarında, besleyici yapılara sahip konakçılarının saplarını istila eden 
canlılardır. Bakliyat, yağlı tohumlar ve yem bitkilerinde büyük bir problemdir. Küsküte bağlı 
verim düşüşlerinin, istila yoğunluğuna bağlı olarak yoncada (Medicago sativa L.) % 70'e kadar 
çıktığı bildirilmektedir. Kültürel işlemler olan bitki sıra aralarını tırmıklama, toprak işleme, 
ekim zamanı ayarlama, ürün rotasyonu, küsküte toleranslı çeşitlerin seçimi yanında, 
pendimethalin, fluloralin, imazamox, imazethapyr, bentazone ve pronamid gibi seçici 
herbisitler ve kısmi istila durumunda glifosat ve paraquat gibi seçici olmayan herbisitler 
püskürtülerek kontrol edilebilmektedir. Bu derlemede, küsküt ile parazitlenmiş yonca üzerinde 
test edilen farklı herbisitlerin etkinliğinin incelemesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Küsküt, parazit bitki, yonca, herbisit 
 

ABSTRACT 

Hundreds of plant species in the world have been reported to be parasitized by the dodder 
(Cuscuta spp.). Dodder species invade the stems of their hosts with nutritional structures at their 
contact points. It is a major problem in pulses, oilseeds and forage crops. It is reported that yield 
decreases due to dodder increase up to 70% in alfalfa (Medicago sativa L.) depending on its 
density. In addition to cultural processes like harrowing, tillage, sowing time adjustment, crop 
rotation, selection of pest tolerant varieties; selective herbicides such as pendimethalin, 
fluloralin, imazamox, imazethapyr, bentazone and pronamid, and non-selective herbicides such 
as glyphosate and paraquat in the case of partial infestation can control dodder. In this review, 
efficiency of different herbicides tested on alfalfa parasitized by dodder is targeted to be 
presented. 

Key words: Dodder, parasitic plant, alfalfa, herbicide 

GİRİŞ 

Dünyada 609 bitki türünün küsküt (Cuscuta spp.) tarafından parazitlendiği bildirilmiştir (1). 
Yaygın olarak küsküt adıyla bilinen Cuscuta (Convolvulaceae) cinsi, temas noktalarında, 
besleyici yapılara sahip konukçularının saplarını istila eden epifitik canlılardır. Gelişmiş 
yapraklardan yoksun olmalarına rağmen, bazı türlerde özellikle fideler ve olgunlaşan meyveler, 
gözle görülür şekilde klorofil içerir. Bazı türler dünya çapında bitki zararlıları olarak bilinirken, 
diğerleri oldukça nadir, yerel dağılımlara ve niş özelliklere sahiptir (2). Haustoryumun (emeç) 
gelişimi sırasında, parazitin hifleri konuk parankim hücrelerini arar ve plasmodesmata ile 
bağlanır. Konukçu floemi ile küsküt floemi arasında, haustoryum aracılığıyla bir bağlantı 
vardır.  Floemdeki maddelerin konukçudan parazite geçişi seçici değildir (3). Yürütülen bir ön 
çalışmada Cuscuta campestris'in konukçu şekerpancarını enfeksiyonu, konukçunun bulunduğu 
büyüme aşamasından büyük ölçüde etkilenmiştir. Küskütün konukçuya doğru tropizminin, 
şeker pancarı bitkilerinin yeşil kısımlarından yansıyan ışığın küsküt tarafından algılanmasıyla 
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gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu fototropizm, küskütün, yüksek klorofil içeriğine sahip 
konukçu bitkileri, iletilen ışığın düşük kırmızı/uzak kırmızı oranının bir fonksiyonu olarak 
tanımlamasına izin vermektedir (4). Parazitik küsküt olan Cuscuta pentagona’nın içine su ve 
besinlerin çekildiği sürekli bir damar sistemi oluşturduğu gösterilmiştir. Çözeltilerle birlikte, 
virüsler, proteinler ve mRNA transkriptleri konukçudan parazite taşınır. Transkriptlerin alınan 
yolu ve parazitteki kararlılıkları henüz açıklanmamıştır. Bu parazit ile konukçu arasında 
gelişimsel koordinasyona izin veriyor durumda olabilir (5). Küskütle istila edilmiş yoncada 
pigment içeriğinde önemli bir azalma (%15- 68) gerçekleşir. Bu parazitik çiçekli bitki, yonca 
sapı ve yaprağının anatomik parametreleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Tarla küskütü 
istila ettiği yonca bitkilerinde N, P2O5, K2O ve organik besinlerin içeriğini arttırmaktadır (6). 
Doğal bireylerle yapılan saha denemeleri göstermiştir ki bir küsküt, aynı türe ait iki konukçu 
yerine, farklı türdeki iki konukçuyu istila ettiğinde daha fazla hacim kazanmaktadır (7).  

Tarla küskütü (Cuscuta campestris), Cuscutaceae familyasına ait tekyıllık obligat bir kök 
parazitidir. Cuscuta cinsi dünya çapında bilinen 175 türden oluşmaktadır. Bakliyat, yağlı 
tohumlar ve yem bitkilerinde büyük bir problemdir. Örneğin, Diyarbakır ili mercimek ekim 
alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin yoğunluklarının belirlenmesi ile ilgili yapılan tarla 
sürveylerinde küskütün rastlanma sıklığının %6 ve yoğunluğunun 0,07 adet m-2 olduğu, tam 
parazit olan bu yabancı otun konukçusu olan baklagil tarlalarında görülmeye ve yayılmaya 
başladığı bildirilmiştir (8). Küsküte bağlı verim düşüşlerinin, istila yoğunluğuna bağlı olarak 
yoncada % 70'e kadar çıktığı bildirilmektedir (9). Cuscuta campestris'in çimlenme süresi 
sıcaklıkla ilişkili bulunmuştur. Maksimum çimlenme 30 ve 33 0C'de meydana gelmiştir. Yaşlı 
tohumlar ve yüzeye yakın olanlar en iyi şekilde çimlenir (10). 

Küsküt, küsküt içermeyen tohumlar kullanılarak, konukçuyu parazitleştirmeden önce bitki sıra 
aralarını tırmıklamayla, toprak işleme, ekim zamanı ayarlama, ürün rotasyonu, küsküte 
toleranslı çeşitlerin seçimi, pendimethalin, fluloralin, imazamox, imazethapyr, bentazone ve 
pronamid gibi seçici herbisitlerin kullanımı ile kontrol edilebilir. İstila kısmi halde ise, glifosat 
ve paraquat gibi seçici olmayan herbisitler püskürtülerek kolayca kontrol edilebilir (9, 11). 

Tohum için üretilen yoncada küskütün etkili tam mevsim kontrolü için, kış sonlarında veya 
ilkbaharın başlarında toprağa uygulanan herbisitler, Haziran ayına kadar aktif kalmalıdır. 
Yürütülen bir çalışmada (12), Mart ayı ortasında uygulanan hektara 2,2 kg etkili madde 
pendimetalin veya prodiamin, Mayıs ayına kadar % 97 ila 100 oranında ve Haziran boyunca % 
92 ile % 100 oranında kontrol sağlamıştır. Hektara 3.4 kg etkili madde dozu, her yıl Haziran 
ayına kadar küskütü % 96 ile % 100 oranında kontrol etmiş ve 3 yılda 1 Temmuz'a kadar % 95 
veya % 96 oranındaki kontrolü devam etmiştir. Serada, trifluralin, pendimetalin ve 
prodiamin’in sadece 1/8 kadar etkili olabilmiştir. Hektara 4.5 kgetkili madde trifluralin, her 3 
yılda da Mayıs ayına kadar küskütü % 99 oranında kontrol etmiş; bu kontrol seviyesi her 3 yılda 
2 yıl Haziran ayına kadar sürmüştür. Hektara 6.7 kg etkili madde dozunda standart bir herbisit 
olan klorpropham, Mayıs ayına kadar küskütü % 97 ile %100 oranında kontrol etmiş, ancak 
kontrol genellikle Haziran ayına kadar sürmemiştir. Başka bir standart herbisit olan DCPA, 
hektara 11.2 kg etkili madde, küskütü Hazirana kadar %97 veya %98 her 3 yılın ikisinde kontrol 
altına almıştır. Hektara 3.4 ve 6.7 kg etkili madde pendimetalin ve prodiamin, kurulu yonca 
tarafından üretilen tohum verimini veya kalitesini etkilememiştir. Uygulamadan sonra şiddetli 
yağmurlama sulama (15cm su) pendimetalin veya prodiaminin küsküt kontrolünü azaltmamıştır 
(13). 

Yürütülen bir çalışmada (14), hektara 0.075 kg glifosat, hektara 10 kg DCPA (dimetil 
tetrakloroterftalat) ve hektara 0.25 ve 0.5 kg H 26905 [0-etil-O- (3-metil-6-nitrofenil) -N-sec-
butil fosforotioamidat] kuvvetli bir şekilde büyüyen küsküt (Cuscuta campestris Yunck.) 
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barındıran yonca yapraklarına (Medicago sativa L.) püskürtülmüş; uygulama sonucunda tüm 
gözle görülür küsküt dokusu yok edilmiş ve yonca yara almamıştır. PP 009 (butil 2- [4- (5-
triflorometil-2-piridiloksi) fenoksi] propiyonat), BAS 9052 (2- [1- (etoksiimino) butil] -5- [2- 
(etiltiyo) propil] -3- hidroksi-2-sikloheksen-1-on) ve RO13-8895 (aseton-O- [D-2- [p - [(a, a, 
a-trifloro-p-tolil) -oksi] fenoksi] propiyonil] oksim ) ise 0,25, 0,50 veya 1,0 kg / ha dozda 
küskütü kontrol altına alamamıştır. 

Glyphosate ve SC-0224 herbisitlerini hektara 75 veya 150 g etkili madde dozunda, tarla küskütü 
ve iri tohumlu küsküt tarafından ciddi düzeyde parazitlenmiş yonca yapraklarına tatbik etmiş 
ve uygulamalar sonrası küskütü kontrol altına almıştır. Bir dizi gelişim evresi boyunca herhangi 
bir zamanda uygulanan glifosat, küskütün büyümesini durdurmuştur. Herbisitler, yonca 20 ile 
30 cm boyunda, maksimum küsküt sürgünlerinin uzunluğu 30 ile 60 cm olduğunda ve konukçu 
ve parazit hem vejetatif olarak kuvvetli bir şekilde büyürken, en iyi kontrol düzeyi elde 
edilmiştir. Daha geç aşamadaki uygulama küskütün kontrolünün sağlanmasından önce yoncaya 
zarar vermesiyle, erken uygulama ise bazen hasat zamanı gelmeden küskütün yoncayı 
baskılamasıyla sonuçlanmıştır (15). 

Yeni ekilmiş yoncada, 8 yaprak aşamasından (17 cm yüksekliğinde) tomurcuk öncesi aşamaya 
(34 cm yüksekliğinde) kadarki dönemde, hektara 75 veya 150 g etkili madde dozunda glifosat 
uygulamış ve bitkiler uygulanan glifosatı tolere etmiştir. Zararlanma belirtileri orta düzeyde ve 
geçici olmuştur. Yoncanın 3 yaprak aşamasında, hektara 300 g etkili madde glifosat 
uygulaması, yoncayı ciddi bir şekilde baskılamış ve bitkilerin % 30'unu öldürmüştür. Yoncanın, 
glifosat ve SC-0224'e tepkisi benzer olmuştur (16). 

Trifluralin, seçici olarak yoncadaki küskütü kontrol eder. Bununla birlikte, topraktaki etkinliği 
zamanla azalır ve geç sezon küsküt çimlenmesine izin verir. Thiazopyr uygulamasının ayrıca 
yoncadaki küskütü selektif olarak kontrol ettiği bulunmuştur. Thiazopyr’ı, Şubat ayında 
uygulandığında Kasım ayına göre daha etkili bulmuştur (17). Thiazopyr, tarla testlerinde 
trifluraline kıyasla küskütü daha uzun süre kontrol edememiş, ancak sera denemelerinde daha 
etkili bulunmuştur. Tiazopirin küsküt filiz uçları üzerindeki etkisi, trifluralininkine benzer 
bulunmuş, her iki herbisit de, mikrotübülleri etkileyen herbisitler ile muamele edilen 
hücrelerdeki tipik, kalınlaştırılmış küresel çekirdeğe sahip soğanlı hücreler üretmiştir.  

Van’da yürüttükleri çalışmada, yoncada küsküt (Cuscuta aboutimata Bab.) için en uygun 
kontrol yöntemlerini belirlemeyi amaçlanmışlardır. İmamethafir ve imazamoksit herbisitlerin 
yoncada üç farklı biçim yüksekliğinde farklı uygulama zamanlarının küskütü kontrol etmedeki 
etkileri incelenmiştir. Sonuçlar, imazethaphirin çıkış öncesi uygulamalarının, imazamoksun 
çıkış öncesi ve sonrası uygulamaların, uygulamadan sonraki ilk yıl boyunca küskütü 
bastırdığını ancak, sonraki yıllarda etkisinin azaldığını göstermiştir. Uygulamanın ilk yılında, 
saman veriminde ve yoncanın ham protein oranında önemli bir azalma olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca, küskütün baskılanması, farklı kesme yüksekliklerinden önemli düzeyde 
etkilenmemiştir (18). 

İri tohumlu küsküt, Güney Kaliforniya'nın yüksek çölünde yonca tarlalarında en sıkıntılı 
zararlılardandır. Çıkış öncesi Trifluralin uygulamaları mevsim başlarında etkilidir, ancak 
mevsim ilerledikçe kontrol gücü azalır. Küsküt tohumunu azaltmak için mevsim sonunda 
yakma takviyesi de gereklidir (19). 
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SONUÇ 

Yoncada küskütle mücadelede pendimethalin, prodiamin, fluloralin, imazamox, imazethapyr, 
bentazone, pronamid, glifosat, paraquat, thiazopyr, SC-0224 gibi herbisitler etkili bulunmuştur. 
Trifluralin, klorpropham, DCPA, imamethafir ve imazamoksit bir miktar daha düşük de olsa 
etkili bulunmuştur. PP 009, BAS 9052, RO13-8895 ise etkisiz bulunmuştur. Bu herbisitlerin 
seçiminde yoncanın tesis edilip edilmemiş olması durumu, iklim koşulları, sulama metodu, 
küskütün tarlada lokal veya yaygın olma durumu, herbisitin piyasada bulunurluk durumunun 
dikkate alınması gerekmektedir. Uygulama zamanı da herbisitlerin etkinliği konusunda dikkat 
edilmesi gerekli kritik bir nokta olarak öne çıkmaktadır. 
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ÖZET 
Son zamanlarda gıda üretiminde, yapay koruyucuların yerini tutacak doğal maddelerin 
kullanımına yönelik istekler giderek artmıştır. Bununla beraber, fermentasyon son ürünlerinden 
biri olan bakteriyosinler oldukça önem kazanmıştır. Bakteriyosinler, bakteriler tarafından 
sentezlenen protein yapılı antimikrobiyal maddelerdir. Molekül ağırlığı küçük, genellikle 
zincirleri kısadır. Bakteriyosin üreten en yaygın ve en çok araştırılması yapılan gruplar laktik 
asit bakterileri (LAB) ve propiyonik asit bakterileri (PAB)’dır. Gıdalarda laktik asit 
bakterilerine ait bakteriyosinler diğerlerine göre daha çok kullanılmaktadır ve aynı zamanda 
laktik asit bakterileri probiyotik özellik göstermektedir. Bu bakteriyosinlerle yapılan çalışmalar 
genellikle dört grupta sınıflandırılmıştır. Bunlar ısı duyarlılıkları, etki mekanizmaları, molekül 
ağırlıkları ve enzimatik duyarlılıklarıdır. Bakteriyosinler renksiz, kokusuz ve tatsızdır bu 
özellikleri kullanılan ürün açısından önemlidir.  Gram(-) mikroorganizmalara kıyasla gram(+) 
mikroorganizmalar üzerinde çok daha etkilidirler ve bu iki grup birbirlerinden farklı özellik 
gösterirler. pH nötr ve asidik gıdalarda aktiftir. Laktik asit bakterilerine ait antimikrobiyal 
proteinlerinlerden en çok kullanılan, karakterizasyonu yapılan ve bilinen bakteriyosin nisindir. 
Yapılan çalışmalarda nisin A ve nisin Z olarak iki doğal molekül şeklinde tanımlanmaktadır. 
Nisin bakteriyosini Clostridium’ların etkilerinde ve Bacillus sporlarını engellemede etkin 
olduğu görülmüştür. Pek çok ülkede yıllardır kullanılan nisinin herhangi bir alerjik etkisi ve 
toksik özelliği belirlenememiştir. Bakteriyosin üreten mikroorganizmalardan bazıları 
Lactococcus, Lactobacillus, Propionibacterium, Pediococcus ve Staphylococcus gibi cinslerdir. 
Etki mekanizmaları ise çeşitlilik göstermektedir. Bakteriyosinler, insan vücudu için zararsız 
olup çeşitli patojen bakteriler üzerinde antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bu özelliği ile antibiyotik 
kullanımının azaltılması da amaçlanmaktadır. Gıdaların raf ömrünü uzatmakta ve daha az ısıl 
işlemle korumayı sağlayabilmektedir. Bu nedenle gıda güvenliği konusundaki kullanımı daha 
da etkin rol oynamaktadır. Ancak gıdalar üzerinde koruyucu olarak tek başına değil diğer 
koruyucularla beraber kullanımının daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu derlemede 
bakteryosin üreten laktik asit bakterileri ve bakteriyosinlerin antimikrobiyal etkileri üzerine 
yapılan çalışmalara değinilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Laktik Asit Bakterisi, Bakteriyosin, Antimikrobiyal, Propiyok Asit 
Bakterileri   

 
ABSTRACT 
Recently, there has been an increasing demand for the use of natural ingredients to replace 
artificial preservatives in food production. However, bacteriocins, one of the fermentation end 
products, have gained considerable importance. Bacteriocins are protein-synthesized 
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antimicrobial substances synthesized by bacteria. Its molecular weight is low, usually chains 
are short. The most common and most studied groups producing bacteriocin are lactic acid 
bacteria (LAB) and propionic acid bacteria (PAB). Bacteriocins of lactic acid bacteria are used 
more frequently in foods and also lactic acid bacteria have probiotic properties. Studies with 
these bacteriocins are generally classified into four groups. These are heat sensitivities, 
mechanisms of action, molecular weights and enzymatic sensitivities. Bacteriocins are 
colorless, odorless and tasteless and these properties are important for the product used. They 
are much more effective on gram (+) microorganisms than gram (-) microorganisms and these 
two groups have different characteristics from each other. pH is active in neutral and acidic 
foods. Of the antimicrobial proteins of lactic acid bacteria, the most commonly used, 
characterized and known bacteriocin is nisin. In studies, nisin A and nisin Z are defined as two 
natural molecules. Nisin bacteriocin has been shown to be effective in the effects of Clostridium 
and in preventing Bacillus spores. In many countries, relative allergic effects and toxic 
properties of nisin have been used for years couldn’t be found. Some of the bacteriocin-
producing microorganisms are genera such as Lactococcus, Lactobacillus, Propionibacterium, 
Pediococcus and Staphylococcus. The mechanisms of action are variable. Bacteriocins are 
harmless to the human body and have antimicrobial effect on various pathogenic bacteria. This 
feature also aims to reduce the use of antibiotics. It extends the shelf life of foods and provides 
protection with less heat treatment. Therefore, its use in food safety plays an even more active 
role. However, it is seen that it is better to use food preservatives together with other 
preservatives rather than alone. In this review, the studies on the bacteriocin producing lactic 
acid bacteria and antimicrobial effects of bacteriocins will be discussed. 
Keywords: Lactic Acid Bacteria, Bacteriocin, Antimicrobial, Propionibacterium  

1. GİRİŞ 
İnsanların sağlıklı gelişimlerinde tükettikleri gıdaların güvenilir olması çok önemlidir. 
Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak uzun süre dayanıklılığa sahip olması için 
gıdalara çeşitli katkı maddeleri eklenmektedir. Bu katkı maddelerinin insan sağlığına karşı 
kanserojen ve toksik etkiye sahip olma gibi olumsuz özelliklerinin yapılan araştırmalarla 
bulunması, gıda kalitesinin arttırılması konusunda doğal ürünlere olan ilginin artmasına neden 
olmuştur (Kurt ve Zorba, 2005).  
Bakteriler tarafından üretilen protein ya da peptit yapısına sahip bazı mikroorganizmaları inhibe 
edici etkisi olan metabolitlere bakteriyosin adı verilmektedir (Hugenholtz, 1998). Bakteriyosin 
üretim mekanizmasını etkileyen faktörler şekil 1’de verilmiştir. Bakteriyosinler, laktik asit 
bakterilerinin yanında, Listeria, Micrococcus, Staphylococcus, ve Propionibacterium gibi 
mikroorganizmalar tarafından da üretilmektedir. Örnek olarak Escherichia coli tarafından 
üretilen colicin veya S. aureus tarafından üretilen epidermis verilebilir. Ancak patojen 
bakterilerin üretmiş olduğu bakteriyosinlerin gıda endüstrisinde kullanılması uygun değildir. 
Bu nedenden dolayı LAB ve PAB ile bakteriyosin kaynağı olarak çok daha fazla 
ilgilenilmektedir (Anon., 1991). 
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Ürün yapısı ve 
tamponlayıcı 
kapasitesi 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Şekil 1. Bakteriyosin üretim mekanizmasını etkileyen faktörler (Galvez ve ark., 2007). 
 

2. BAZI BAKTERİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN BAKTERİYOSİNLER 
Gıdaların kalitesi ve güvenliğini geliştirmek için fermente gıdalarda bakteriyosin üreten starter 
kültürler kullanılabilir veya bakteriyosinler direk olarak gıdalara ilave edilebilir (Schillinger et 
al., 1996). Gıda uygulamalarında kullanılması için yapılan bakteriyosin araştırmalarında, izole 
edilen bakteriyosinin kullanıma uygun bulunması için bazı özelliklere sahip olması 
gerekmektedir; üretici suş GRAS statüsünde, bakteriyosin patojen bakterileri de kapsayan geniş 
bir etkinliğe ya da spesifik patojenlere karşı inhibisyon etkinliğine sahip, ısıya dayanıklı, sağlık 
açısında risk taşımayan, kaliteyi ve aromayı arttırıcı özellikte olmalıdır (Hugenholtz., 1998). 
LAB ve PAB tarafından üretilen bazı bakteriyosinler ve etki mekanizmaları çizelge 1’de 
verilmiştir. 
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Çizelge 1. LAB ve PAB Tarafından Üretilen Bazı Bakteriyosinler ve Etki Mekanizmaları 
(Şimşek ve ark., 2002)  

Bakteriyosiyosin Üreten 
Mikroorganizma 

Etki Spektrumu Kaynak 
 

Nisin L.lactis ssp. lactis 
 

Lactobacillus sp., 
Streptococcus sp. 
Lactococcus sp., 
Mycobacterium sp., 
Staphylococcus 
aureus, Clostridium 
sp. Bacillus sp., 
Listeria sp. 
Mycobacterium 
smegmatis 

Benkerroum and 
Sandine (1988); 
Klaenhammer 
(1988); Daeschel 
(1989); Eckner 
(1991);  Hiller and 
Davidson (1991); 
Maisnier-Patin et al. 
(1992); Montville et 
al. (1999). 

Diplokokkin 
 

L. lactis ssp. 
cremoris 

Lactococcus sp. 
 

Klaenhammer 
(1988). 

Laktosin 27 Lb. helveticus LP 27 
 

Lb.helveticus, Lb.  
acidophilus 

Klaenhammer 
(1988). 

Laktokokkin A L.lactis ssp. cremoris Lactococcus sp. Geis et al. (1983). 
Helvetisin J Lb.helveticus Termofil 

laktobasiller 
Klaenhammer 
(1988); Parente and 
Ricciardi (1999). 

Laktosin 3147 L. lactis Gram-pozitif 
bakteriler 

Ryan et al. (1996); 
Rea et al. (1996); Mc 
Auliffe et al. (1998); 
Mc Auliffe et al. 
(1999); Ralph and 
Günter (2000) 

Pediosin PA-1/AcH Pediococcus 
acidylactis 

Lis. monocytogenes, 
Bacillus cereus, S. 
aureus ve 
Clostridium’lar 

Richard (1992); Rea 
et al. (1996); Mc 
Auliffe et al. (1998); 
Ryan et al. (1998); 
Mc Auliffe et al. 
(1999). 

Sakasin 674 Lb. sake Lactobacillus sp. Lis. 
monocytogenes 

Hillier and Davidson 
(1991); Holck et al. 
(1994); Abee et al. 
(1995). 

Asidofilin Lb. acidophilus Gram-pozitif ve 
Gram negatif 
bakteriler 

Hillier and Davidson 
(1991). 

Asidolin Lb. acidophilus Gram-negatif 
bakteriler 

Hillier and Davidson 
(1991). 

Jensenin G  Propionibacterium 
jensenii P126 (ATCC 
4872) 

Lb. bulgaricus ve L. 
lactis 

Weinbrenner et al. 
(1997).  

Laktasin B Lb. acidophilus 
 

Lb. bulgaricus ve L. 
lactis 

Barefoot and Nettles 
(1993) 
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Propiyonisin PLG-1 Propionibacterium 
thoenii P127 

Propionibacterium 
sp., Campylobacter 
jejuni 

Barefoot and Nettles 
(1993) 

Laktosin F Lb. acidophilus 88 Enterococcus 
feacalis 19433 ve Lb. 
fermentum 1750 

Klaenhammer 
(1988). 

 

3. BAKTERİYOSİNLERİN ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ 
Bakteriyosinlerin gıdalarda koruyucu olarak ilk kullanımları resmi olarak 1951 yılı olsa da, 
insanoğlu 8000 yıldır (peynir ve diğer fermente gıdaları üretmeye başladığından beri) farkında 
olmadan bakteriyosinlerden faydalanmaktadır. 1928 yılında çeşitli laktokok türlerinin diğer 
laktik asit bakterileri (LAB) üzerinde inhibitör etki gösterdikleri belirlenmiştir. Nisin 1948 
yılında keşfedilmiştir ancak ilk olarak 1953 yılında ticari anlamda İngiltere’de satışa 
sunulmuştur ve günümüzde yaklaşık 50 ülkede kullanılmaktadır. Nisin, 1983 yılında Avrupa 
gıda katkı maddeleri listesinde E234 olarak numaralandırılmış (EEC 1983) ve 1988’ de FDA 
tarafından peynir üretiminde kullanımına izin verilmiştir(Cotter ve ark., 2005). 
Bakteriyosinler gıdalarda koruyucu madde olarak kullanıldığında, olağan saklama koşulları 
altında ekstra koruma sağlanarak gıdaların raf ömrü uzatılabilmekte, gıda kökenli patojenlerin 
besin zinciri ile dağılım riski azaltılabilmekte, gıdalarda bozulmalara yol açan 
mikroorganizmalar nedeni ile yaşanan ekonomik kayıplar en aza indirgenmekte, kimyasal 
koruyucuların kullanımları azalmakta, koruma için daha az işlem uygulanması sebebi ile 
ürünün duyusal özellikleri ve besinsel değeri daha iyi korunmaktadır (Galvez ve ark., 2007). 

4. SONUÇ  
Bu derlemede gıdalar tarafın üretilen LAB’ların bakteriyosin üretme yetenekleri ve 
antimikrobiyal özellikleri üzerine değinilmiştir. Bateriyosinlerin doğal oluşu ve insanların 
doğal içerikli gıdalara ilgisinin gittikçe artması bakteriyosin kullanım alanlarının araştırılarak 
artmasını sağlamıştır. LAB ve PAB tarafından doğal olarak elde edilen bakteriyosinler gelişen 
teknoloji ile beraber kimsayal koruyucuların yerini almaktatır. Yapılan araştırmalara 
bakıldığında biyo-koruma özelliklerinin bulunduğu ancak daha fazla araştırılması gerektiği 
belirlenmiştir. 
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