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BĠTLĠS'TE II. ABDULHAMĠT DÖNEMĠ YAPISI:  "BĠTLĠS ġARBAYLIĞI" 

 

Dr.Öğrt.Üyesi Gülin Payaslı Oğuz 

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

ÖZET 

19.yy'da Tanzimat‘ın ilanı ve 1864/1867 Vilayet Nizamnemeleriyle  ülke yönetimi yeni 

baĢtan düzenlenirken Osmanlı kentlerinde de yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. Getirilen bu yeni 

yönetim anlayıĢı çerçevesinde merkezi yönetim, halka hizmetlerini ulaĢtırmak için Ģehirler ve 

kasabalarda; hükümet konağı, belediye, adliye, karakol, postahane, kütüphane gibi yapılar 

inĢa eder. Dönemin eklektik anlayıĢı ile inĢa edilen bu yapılar tüm ülkeye yayılır.  

Sultan II. Abdülhamit'in 1876 yılında tahta çıkmasıyla baĢlayan ve 1909 yılında tahttan 

indirilmesiyle son bulan 33 yıllık dönem ise pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal 

geliĢmelerin beraberinde merkeziyetçi anlayıĢla yapılan birçok kamu binasının yapılmasına 

tanıklık etmiĢtir. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis ilimizde de bu dönem eserlerini görmek 

mümkündür. Bu çalıĢma ile Bitlis ġarbaylığı yapısının plan, cephe ve mimari özelliklerinin 

değerlendirilerek günümüz durumu hakkında detaylı bilgilerin verilmesiyle bu yapının 

belgelenmesi amaçlanmaktadır. 

 

GiriĢ 

1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile taĢra kentlerinde modern anlamdaki belediye 

teĢkilatlanması baĢlamıĢtır. Osmanlı Devleti‘nde inĢa ve imar faaliyetlerinin yürütülmesi 

konusunda önemli bir kurum da belediyelerdir. Belediye, kentin kendini yönetmesidir. 

Osmanlı Devleti‘nde modern anlamdaki belediye teĢkilatı kurulmadan önce bazı hizmetler 

vakıflar tarafından yürütülüyordu. Tanzimat öncesinde kadıların, belediye, yargı ve idare 

noktasında yetkileri vardır. Kadılar sadece bulunduğu kentin değil aynı zamanda bu kente 

bağlı kaza ve köylerinde yönetiminden sorumludur(Ortaylı, 1996). 

Tanzimat‘la birlikte, ihtiyaç duyulan yeni yapı türlerinin karĢılanması için yoğunlaĢan imar 

faaliyetlerinin, XIX. yüzyılın sonunda, özellikle II. Abdülhamit Dönemi‘nde taĢrada arttığı 

bilinmektedir(Yazıcı, 1998). II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909), XIX. yüzyıl Osmanlı 

toplumu için modernleĢme ve doğal olarak da bir değiĢim sürecidir. II. Abdülhamit'in tahta 
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çıkıĢının 25.yıldönümü sebebiyle Anadolu'nun pek çok yerinde ilbaylık, Ģarbaylık
1
 gibi pek 

çok kamu binası inĢa edilmiĢtir.  

Bitlis'te ise bu döneme ait yapılar arasında, Bitlis ġeyh Muhammed Efendi Türbesi, Hoca 

Hasan Türbe ve Zaviyesi (1882) ve Küfrevi Türbesi ve Zaviyesi (1898) gösterilmektedir 

(Duymaz,2003:119).  Bitlis halkı tarafından "Eski Belediye Binası" olarak bilinen ġarbaylık 

Binası da yapım yılı itibariyle  (1898-9) II.Abdülhamit dönemi eseri olarak kabul 

edilmelidir(Ģekil 1). 

 

  

ġekil 1. Bitlis Küfrevi Türbesi(1898)       Bitlis ġarbaylığı (1898, resim kaynağı:TEKDAL, 2018;  90) 

 

Mimari Tanımlama 

Ġl merkezinde Bitlis Kalesi'nin doğu yönündeki eteğinde konumlanan Bitlis ġarbaylık binası, 

1989 yılında DKTVKK 01.12.1989 Tarih ve 317 sayılı kararı ile tescillenmiĢtir. Cumhuriyet 

döneminde Bitlis Belediyesi ve alt birimleri tarafından kullanılan yapı halen Bitlis 

Belediye'sinin mülkiyetinde bulunmaktadır. 2013-2015 yılları arasında restorasyonu yapılarak 

Sanat Merkezi olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. (Ģekil 2).  

                                                           
1
 Dil devriminin ilk yıllarına kadar valiye "ilbay" valilik binasına "ilbaylık"; belediye baĢkanına 

"Şarbay", belediye binasına ise "Şarbaylık" denirdi.  
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ġekil 2. Haritada yapının yeri 

Bitlis küfeki taĢıyla yığma yapım sistemiyle yapılan iki katlı düz damlı yapı, kareye yakın bir 

formda ve iç sofalı (karnıyarık tipi) bir plana sahiptir (Ģekil 3). Merkezdeki sofanın öne 

çıkarılmasıyla belirginleĢtirilen kısımdan yapıya giriĢ sağlanır. Yol kotundan yükseltilen 

yapıya giriĢi sağlayan merdivenler giriĢ sahanlığının iki yanında yer alır. GiriĢ sahanlığı 

sokağa doğru bir geniĢleme yaparak bir platform oluĢturulmuĢtur. Bu platformun yöneticiler 

tarafından halka hitap etmek için kullanıldığı eski fotoğraflardan anlaĢılmaktadır. Bu 

platformun altındaki niĢ içerisinde, halkın kullanımında olan bir çeĢme bulunmaktadır(Ģekil 

4). 

    

ġekil 3. Bitlis ġarbaylık Binası plan krokisi (Payaslı Oğuz, 2006)  

 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

398 

 

 

               ġekil 4. GiriĢ platformu ( 1939
2
)                  GiriĢ platformunun altındaki çeĢme (2017) 

Mimarı bilinmeyen yapının giriĢ kapısının üstünde bir kitabe bulunmaktadır(Ģekil 4). Bu 

kitabede Ģöyle yazmaktadır; 

(1)Hazreti sultan Hamid-i Han terakki perverin 

(2)Feyz-i lütfu ihya eyledi bu mülk-ü devleti 

(3)Saye-i şahanede ikmal edildi bu bina 

(4)Verdi ziynet beldeye tarz-ı cedid-ü heybeti 

(5)Burca fethe çıktı bir mısrada tarih-i tam 

(6)Oldu inşaya sebeb Vali Ömer Bey himmeti 

(7)Rebiülevvel 

(8)Sene 1315 hicri (1898 miladi)
3
. 

 

ġekil 4. GiriĢ kapısı üzerindeki kitabe (2006) 

Kalenin yamacına bitiĢik konumlanan yapının zemin katındaki mekanlar iç sofanın sağında ve 

solunda yer alırken giriĢin tam karĢısındaki bölümde yani iç sofanın bir ucundaki üç kollu 

merdiven ile üst kata çıkıĢ sağlanır(Ģekil 5). Zemin katta toplam 4 oda bulunmaktadır. GiriĢin 

                                                           
2
 1939 yılında 2.CumhurbaĢkanı, Ġsmet Ġnönü‘nün Belediye binası önünden Bitlis halkına hitabı 

https://twitter.com/nataliavazyan 
3
 Kitabeyi çeviren, ArĢ.Gör. Enes ARKAN (Bitlis Eren Üniversitesi Mimarlık Fakültesi) 

https://twitter.com/nataliavazyan


 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

399 

sağındaki ve solundaki iki odanın üst örtüsü ahĢap kiriĢlemeli iken sofa ve diğer iki odanın üst 

örtüsü taĢ beĢik tonozdur. Ġlk odalara göre daha geniĢ olan arka odaların  mazgal pencereleri 

mevcuttur.  

 

ġekil 5. Ġç sofadan üst kata çıkıĢı sağlayan üç kollu merdiven(2006 / 2017) 

Yapının batı cephesi kaleye bitiĢik olduğundan bu yönde cephesi bulunmamaktadır. Üst katta 

merdivenlerin arkasına yer alan kaleye bitiĢik olan bölüme tuvaletler ve dama çıkıĢ merdiveni 

yerleĢtirilmiĢtir. Batı cephesinden pencere açılamadığı için tuvaletlerin havalandırması dama 

açılan bacalarla sağlanmaktadır(Ģekil 6). 

 

ġekil 6. Tuvaletlerin havalandırma bacaları(2006) 

Üç kollu merdivenle çıkılan üst katta ise sofaya açılan altı oda bulunmaktadır. Sofanın 

kuzeyindeki iki oda arasındaki duvar yıkılarak odalar birleĢtirilmiĢtir. Ancak yapının 

kuzeyinde iki katlı güneyinde tek katlı olan yapılar Ģarbaylık binasına bitiĢik inĢa edildiğinden 

bazı pencereler kullanılamamaktadır. 

Üst katın tamamının üst örtüsü ahĢap kiriĢlemelidir. Yapının tamamı düz damlıdır. 

Restorasyon sırasında dama hafif eğimli metal bir çatı yapılmıĢtır(Ģekil 7). 
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ġekil 7. Restorasyon sonrasındaki eğimli çatı görüntüsü(2017) 

Restorasyon öncesinde yapının zeminden kaynaklı bir su sorunu olduğu gözlemlenirken 

restorasyon sonrasında hem zeminden hem damdan kaynaklı su sorununun devam ettiği 

görülmüĢtür. Restorasyon sırasında çimento esaslı harç kullanımından kaynaklı doğu cephesi 

yüzeyinde bozulmalar dikkat çekmektedir(Ģekil 8). GiriĢ kapısı üstündeki kitabenin de 

boyanarak özgünlüğünün kapatılması kötü restorasyon uygulamasının örneği olarak 

gösterilebilir(Ģekil 9). 

  

ġekil 8. ġarbaylık binası doğu cephesi restorasyon öncesi/ 2006 ve restorasyon sonrası/2017 durumu 
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ġekil 9. Kitabenin restorasyon öncesi/ 2006 ve restorasyon sonrası/2017 durumu 

 

SONUÇ 

GiriĢ kapısının üstündeki kitabe yapının II.Abdülhamit döneminde (1876-1908)  inĢa 

edildiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra kare plan formundaki iki katlı taĢ yapı 

II.Abdülhamit döneminin tipik kamu yapılarının mimarisinin izlerini taĢımaktadır. Dönemin 

kamu yapıları için belirleyici olan ve neredeyse standartlaĢmıĢ bir uygulama haline gelen orta 

akstaki giriĢ bölümünün çok az öne çıkarılarak belirginleĢtirilmesi ve düĢey bağlayıcı olan üç 

kollu merdiven ile yalnızca silme ve sövelerle oluĢturulan gösteriĢsiz orta merkezli simetrik 

cephe düzeni bu binada da karĢımıza çıkmaktadır. 

Venedik tüzüğünün 3. Maddesinde de belirtildiği gibi bu yapının bir dönem eseri olarak da 

belgelenmesi önemlidir. Bitlis ġarbaylık binası da II.Abdülhamit dönemi eseri olarak 

belgelenmelidir. 

Tarihi yapıların korunmasındaki amaçlardan biri de yapının sürekliliğinin sağlanmasıdır.  

Sürekliliği sağlamak içinde iĢlevini yitirmiĢ anıtsal bir yapının toplumsal amaç için kullanılması 

gerekmektedir. Bitlis ġarbaylık binası da uzun yıllar belediye birimlerine hizmet verirken bakımsız 

kalmıĢ ve hatalı onarımlara maruz kalmıĢtır. 2013-2015 yıllarında yapılan restorasyon sonrasında 

koruma anlamında yapılan müdahalelerin  bozulma sorunlarını çözme açısından yetersiz kaldığı 

görülmektedir. 
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TARĠHĠ YAPILARDA MEKÂNSAL BELLEĞĠN KORUNMASI: 

 VAHAP AĞA HAMAMININ DÖNÜġÜMÜ 

 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Meltem Tekin  

Dicle Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi,Gülin Payaslı Oğuz  
Dicle Üniversitesi  

 

ÖZET 

GeçmiĢ dönemlerde yapının iĢlevsel değeri, sürekli bakımının yapılması Ģeklindedir. Yapının  

yaĢamını sürdürmesi için bu rutin bakımlar bir gereklilik olmuĢtur. Bu ilke günümüzde de 

geçerliliğini korumakla birlikte, ilk iĢlevini yitirmiĢ veya mevcut kullanıcı eylemlerine 

yetersiz kalan yapılar da çeĢitli dönüĢümler yapılarak korunmaktadır. Ünlü Ġtalyan koruma 

uzmanlarından Piero Gazzola bu konuya; ‗Bir mimari anıt artık yapıldığı amaca hizmet 

edemiyorsa, korunması pratik bir gereklilik olmaktan çıkar, kültürel bir görev haline gelir. Bu 

konuya verilen önem gelecek kuĢakların kültürel olgunluğuna ve kültür miraslarını koruma 

konusuna duyacakları ivediliğe dayanacaktır.‘ Ģeklinde değinmiĢtir. (Ahunbay, 1996) 

Tarihi yapılar inĢa edildikleri dönemden itibaren, belleksel geliĢimini kullanıldıkları süre 

boyunca devam ettirirler. Mekân ve bellek iliĢkisi genellikle kentsel, yapısal ve mekânsal 

göstergeler üzerinden kurulur. Kullanılmayan tarihi yapı ya da çevrelerde belleğe iliĢkin 

göstergeler zaman içinde kapatılabilir veya yok olabilir. Bu yüzden yapıları veya çevrelerini 

kullanarak koruma; belleğe iliĢkin göstergelerin zarar verilmeden açığa çıkarılması ve geçmiĢ 

ile gelecek arasındaki bilgi ağının sürdürülmesi, önemle üzerinde durulması gereken bir 

konudur. (Çakır - Gönül,  2015) 

Tarihi yapılarda mekânsal belleğin korunmasına ve sürdürülmesine değinen bu çalıĢmada; 

mekân ve bellek iliĢkisi, Vahap Ağa Hamamı‘na verilen restoran iĢlevi üzerinden kurulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Daha sonrasında tarihi yapılardaki müdahale biçimlerinden renovasyon (yeniden 

iĢlev verme), mekânsal belleğin korunması açısından irdelenerek, Vahap Ağa Hamamı tarihi, 

kültürel değeri, konumu ve yapının genel durumu bakımından nitelikli bir örnek olduğundan, 

yapı üzerinde analiz çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ ve restorana dönüĢümü ele alınmıĢtır.  

Sonuç olarak; yeniden iĢlevlendirilen tarihi yapıların korunmasında mekânsal belleğin 

kullanıcılar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve bu değerin kaybedilmeden göstergeler 

aracılığıyla sürdürülmesi gereği ortaya çıkarılmıĢtır. Ayrıca dönüĢüm iĢleminin her safhasının 

uzman kiĢiler tarafından yapılması ve uygulama esnasında titiz bir Ģekilde kontrolünün 
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sağlanması, tarihi göstergelerin yok olmasının önüne geçilmesinde önemli bir faktör olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapı, yeniden iĢlevlendirme  mekânsal bellek, Vahap Ağa 

Hamamı. 

 

1. GĠRĠġ 

       Tarihi yapıların sahip olduğu değerleri ortaya çıkaran unsurların baĢında mekânsal 

belleğe iliĢkin göstergeler gelir. Bu bakımdan mekânsal bellek göstergeleri, tarihi yapıların 

yok olmasının engellenmesi, korunması ve gelecek kuĢaklara sağlıklı bir Ģekilde aktarılması 

açısından üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. 

       Tarihi yapıların sahip oldukları mekânsal bellek göstergelerinin, üzeri kapatılmadan veya 

yok edilmeden, korunarak sürekliliğinin sağlanması gerekir. Bu durum tarihi yapıları 

korumaya ve yapıya dair yaĢamın sürdürülmesine iliĢkin kararların ve iç mekân tasarım 

parametrelerinin doğru değerlendirilmesi ile mümkün olabilir. AraĢtırma kapsamında yeniden 

iĢlevlendirilen tarihi yapılarda iç mekân tasarım parametreleri, mekânsal bellek 

göstergelerinin korunması açısından değerlendirilip Vahap Ağa Hamamının restorana 

dönüĢtürülmesi üzerinden incelemeye alınmıĢtır. (Çakır, Gönül, 2015;87) 

      Huyssen‘e göre bellek; ‗‗Algı, deneyim ve hayal edilenlerin birleĢimidir. YaĢanılan çağa 

ve bu çağın bağlamına uzak zamanlara dair imgeler, kiĢinin imgelemesi sonucu olarak zihinde 

canlanır. KiĢinin yaĢadığı zamandan geçmiĢe ve geleceğe bakabilmesini, eski zamanların 

imgeleriyle bugün bu imgelere kiĢinin kendi yorumlarını katarak buluĢturan belleğin 

canlanıĢıdır.‘‘ (Huyssen,1995; 35). 

 

2. TARĠHĠ YAPILARA MÜDAHALE BĠÇĠMLERĠNDEN RENOVASYONUN 

MEKÂNSAL BELLEĞĠN KORUNMASI KAPSAMINDA ĠRDELENMESĠ 

      ‗‗Anıtlarınıza iyi bakın, o zaman restorasyona gerek kalmayacaktır. Zamanında çatıya 

konulan bir kurĢun levha, yağmur oluklarından vaktinde temizlenen birkaç dal ve yaprak, hem 

çatıyı hem de duvarları büyük hasarlardan koruyacaktır.‘‘ (Ruskin,1849;186) diyerek basit 

onarımların, kapsamlı ve büyük maliyet gerektiren onarımlara tercih edilmesi gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Bu durumun göz önünde bulundurulması, tarihi yapıların sahip oldukları 

değerleri yitirmeden korunması açısından önemlidir. Hasarlar basit biçimde onarılmayarak 

büyüdüğünde tarihi değerler yok olabilir ya da büyük müdahaleler gerekebilir. Bu 

müdahaleler, uzman kiĢilerce gerçekleĢtirilmediğinde de tarihi yapı koruma açısından risk 

altına girebilir. Atina Tüzüğünde; ‗YaĢayan, yani ayakta duran anıtlara, yalnızca özgün 
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iĢlevinden çok uzak olmayan ve binada gerekli uyarlamaların önemli hasara neden olmayacak 

Ģekilde yapılabileceği yeni kullanım verilmesi kabul edilebilir.‘ Ģeklinde yeniden iĢlev verme 

ile ilgili madde bulunmaktadır. Venedik Tüzüğünde ise onarımın, uzmanlık gerektiren bir iĢ 

olduğu, belge ve bilgiye dayalı biçimde yapılması ve varsayımların baĢladığı yerde de 

durması gerektiği savunulur. 

       Tarihi yapıların korunması ve yaĢanılabilir olması için farklı müdahale yöntemleri 

gerekebilir. Kimi zaman tarihi yapının ihtiyacına göre birden çok uygulama birlikte 

kullanılabilir. Renovasyon, rehabilitasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon ve taĢıma 

uygulamaları gibi yöntemler kullanılabilir. Bu çalıĢma kapsamında renovasyon yöntemi 

kullanılarak yeni iĢlev verilmiĢ Vahap Ağa Hamamı incelenmiĢtir. 

      Renovasyon uygulamaları mekânsal bellek göstergeleri kapsamında irdelendiğinde; 

mekândaki belleğe iliĢkin göstergelerin sahip olduğu tarihi değerler ön plana çıkar. Fiziki 

ömrünü sürdüren tarihi bir yapı yeniden iĢlevlendirilebilir. Yeniden iĢlevlendirme aĢamasında 

tarihi değer niteliği taĢıyan mekânsal bellek göstergelerinin yok edilmemesi veya üstlerinin 

örtülmemesi gerekir. Aksine bunların açığa çıkarıldığı koruma yaklaĢımları mekânsal belleğin 

korunarak sürekliliğinin sağlanması ve yapının tarihi değerini yitirmemesi açısından 

önemlidir.(Çakır, Gönül, 2015;92) 

 

 

3. YENĠDEN ĠġLEVLENDĠRĠLEN TARĠHĠ YAPILARDA MEKÂNSAL BELLEĞĠN 

KORUNMASI: VAHAP AĞA HAMAMI ÖRNEĞĠ 

 

3.1.  Hamamın Tarihçesi ve Genel Özellikleri 

     Yapının üzerinde kitabesi yoktur. Eserin asıl adı Osmanlı Dönemi‘ndeki belgelerde ve 

kaynaklarda Abdülvehap Ağa Hamamı olarak geçmesine rağmen günümüzde bu ad 

kısaltılarak Vahap Ağa Hamamı olarak değiĢtirilmiĢtir. (i.Yılmazçelik) Kaynaklarda da 

yapının XVI.-XVII. yüzyıllarda inĢa edildiği belirtilmektedir.(E.YeĢilbaĢ)  

Hamam planı ve mimarisi bakımından Diyarbakır‘da Osmanlı Dönemi‘nde inĢa edilen 

hamamların klasik özelliklerini taĢımaktadır. Hamamın yapılıĢ tarihi hakkında kesin bir tarih 

olmamasına rağmen  özellikle Evliya Çelebi‘nin ve Ġbrahim Yılmazçelik‘in verdiği bilgiler 

hamamın tarihlenmesi konusunda yardımcı olmaktadır. XVII. Yüzyılda Diyarbakır‘a uğrayan 

Evliya Çelebi Dağkapı‘ya yakın bir yerde yolun kenarında Zibici Hamamı olarak adlandırılan 

bir hamamın olduğunu ve bu ismin hamamdan yakılan çöplerden (zibil) dolayı hamama 
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verildiğini belirtmektedir. Evliya Çelebi‘nin belirttiği konum, Vahap Ağa Hamamı‘nın 

bugünkü yerine iĢaret etmektedir. (M. V. Bruinessen- H. Boeschoten ) Ġbrahim Yılmazçelik 

1802 tarihli belgede Vahap Ağa Hamamı‘nın Sofa Camii‘nin vakfından olduğunu ve suyunu 

Hamravat‘tan aldığını belirtmektedir. (i.Yılmazçelik) Evliya Çelebi ve Ġbrahim 

Yılmazçelik‘in verdiği bilgiler ve diğer bilgilerden yola çıkarak Vahap Ağa Hamamı‘nın 

XVI. yüzyılda Osmanlı Dönemi‘nde inĢa edildiğini söyleyebiliriz.  

          1318-1900 tarihli Diyarbakır Ġl Salnamesi‘nde  Abdülvehap Ağa Vakfı Hamamı  sıcak 

ve soğuk su veterleriyle, mecrasının tamir edildiği belirtilmektedir. (A.Z.Ġzgöer)  

           ÇeĢitli dönemlerde onarımlar gören hamama 1960 yılında bir dizi dükkân eklenmiĢtir. 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 19.01.1980 tarih ve A/2082 

sayılı kararıyla I.grup tescilli yapı olarak belirlenen hamam, günümüzde hala sağlamdır. 

          Vahap Ağa Hamamı, doğu batı yönünde, kareye yakın bir alana yerleĢtirilmiĢtir. 

Günümüze ulaĢan ve ılıklığa açılan, Telgrafhane sokakta yer alan ve sonradan açılan kapı ile 

hamama geçilir. Ancak özgün kapı bu kapının doğusunda yer alır. Hamam, kentin ticaret aksı 

üzerinde, gelir getiren bir yapı olarak uzun yıllar soğukluk bölümü hamamdan koparılarak 

kira usulü ile iĢletmeye verilmiĢtir. 2013 yılında yapılan restorasyon ile soğuklukta yer alan 

eklenti ara duvar ve döĢeme kaldırılarak özgün biçimine dönüĢtürülmüĢtür (Dagtekin., 

Hillez.,2011). 11.72x12.00 m ölçülerinde kareye yakın planlı soğukluk örtüsü, köĢelerde dört 

sivri kemer ve trompların taĢıdığı kubbedir. Kubbe dıĢarıdan dört yanında sivri kemerli birer 

pencere olan sekizgen kasnak üzerine oturtulmuĢtur. Kasnağın ortasında her yüzünde sivri 

kemerli birer pencere olan sekizgen planlı bir fener yer alır. Vahap Ağa Hamamında (Kılcı 

1970) soğukluğun ticaret mekânına dönüĢtürülmesi ile ılıklık soğukluk iĢlevini görmüĢtür. 

 ―L‖ biçimindeki ılıklığa, güney yönde basık kemerli sokak kapısından girilir. Soğukluğa 

paralel olan birinci ılıklık, 3.65x11.50 m, ikinci ılıklık, 3.97x15.20 boyutlarında olup her ikisi 

de üç kubbe ile örtülüdür. Ġkinci ılıklığın batısındaki kubbenin bulunduğu yerden, batıdaki 

köĢe halvetten sıcaklık sofasına girilir. Sıcaklık dört eyvan ve aralarda köĢe halvet hücre olan 

haçvari plan tipindedir. Sıcaklık sofası 5.50 m çapında kubbe ile örtülüdür. 3.68x 2.75 m 

ölçülerindeki eyvanlar tonoz, kenar uzunlukları 2.90 m olan halvetler ise kubbeyle örtülüdür. 

Su deposu ve külhan sıcaklığın devamında yer alır. (Dagtekin ,2017). 
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4. YENĠDEN ĠġLEVLENDĠRĠLEN TARĠHĠ YAPILARDA MEKÂNSAL BELLEĞĠN 

KORUNMASINA ĠLĠġKĠN PARAMETRELER 

          Vahap Ağa Hamamı tarihi ve kültürel değer bakımından nitelikli bir örnek olduğundan 

bu yapı üzerinde analiz çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ ve dönüĢüm kapsamında ele alınmıĢtır. 

Yeniden iĢlevlendirilen tarihi yapılarda mekânsal belleğin korunmasına iliĢkin parametreler 

iki baĢlıkta ele alınmıĢtır. Ġlk olarak, tarihi yapılarda mekânsal bellek göstergelerinin sahip 

olduğu değerler üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci olarak ise, mekânsal bellek göstergelerinin 

korunmasına iliĢkin tasarım parametreleri ele alınmıĢtır.  

 

 
Tablo 1: Parametreler(Çakır, Gönül, 2015;95) 
 

 
4.1. Mekânsal bellek göstergelerine iliĢkin parametreler 

Tarihsel ve Kültürel Değer: Tarihi yapılar eskilik değeri boyutunda, inĢa edildikleri 

dönemin yaĢam biçimlerine, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerine iliĢkin pek çok veriyi 

taĢırlar. Bu yapıların sahip oldukları tarihsel ve kültürel değerler göstergeler üzerinden 

okunarak sürekliliğini sağlarlar. Bu nedenle, tarihi yapıların yeniden iĢlevlendirme sürecinde, 

tarihsel ve kültürel yönden değer taĢıyan mekânsal belleğe iliĢkin göstergeler özenle 

korunmalıdır.  

(Çakır, Gönül, 2015) 
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         XVI.-XVII. yüzyıllarda inĢa edildiği belirtilen Vahap Ağa Hamamı, planı ve mimarisi 

bakımından Diyarbakır‘da Osmanlı Dönemi‘nde inĢa edilen hamamların klasik özelliklerini 

taĢımaktadır. Konumu açısından çarĢı hamamı olarak uzun yıllar faaliyet göstermiĢtir.  

Gazi Caddesinin ve tarihi yapıların merkezinde bulunması açısından tarihi ve kültürel bir 

öneme sahiptir.  Ayrıca kentin ticaret aksı üzerinde yer almasından dolayı, dönüĢüm 

esnasında bu kriter göz önünde bulundurulmuĢtur.  

 

  Fotoğraf 2: Vahap Ağa Hamamı Yeni Genel 

GörünüĢ, 
 

 

 
 

 

 

Fotoğraf 1: Vahap Ağa Hamamı Eski  Genel GörünüĢ,(1977, Dr. Adil Tekin)   
                                             

 

Özgünlük ve Enderlik Değeri: Tarihi bir yapı sahip olduğu bütün özellikleri ile korunarak 

günümüze ulaĢabilmiĢse korumanın özgünlük değeri boyutunda önemli bir yere sahiptir. Bu 

durumda mekânsal belleğe iliĢkin göstergelerin de zarar görmeden korunduğu düĢünülür. 

(Çakır, Gönül, 2015) 

        Vahap Ağa Hamamının, restorana dönüĢüm sürecinde mimari ve dönemsel kimliğin 

yansımaları korunduğu için özgünlük değeri bakımından önemlidir. Renovasyon sonrasında 

mekânsal bellek göstergeler aracılığıyla okunabilmektedir. Bu durum yapıda bellek ve iç 

mekân iliĢkisinin korunarak sürdürüldüğünü gösterir. 

       Vahap Ağa Hamamının, dönüĢüm öncesi ve sonrası durumu incelendiğinde, yapı büyük 

bir değiĢim geçirmemiĢtir, sadece üstlendiği görev değiĢmiĢtir. Hamamlar uzun saatler 

kalınan mekânlar olduğundan, eskiden beri kullanım itibariyle yemek yeme ile dolaylı iliĢkisi 

olan yapılardır. Daha önceden hamam olarak kullanılan tarihi bir mekânın iĢlevi ve üstlendiği 
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görev düĢünüldüğünde, orada yemek yenmesi heyecan verici ve farklı bir deneyimdir. 

Yapının mekânsal belleği için oldukça önemlidir. Böylelikle ziyaretçiler eski hamamların 

iĢlevi ve planlaması hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Ayrıca bu durum yapının özgünlük 

değerini de öne çıkarmaktadır. 

 

 Fotoğraf 3: Hamamın Ilıklık bölümünün eski hali,            Fotoğraf 4: Hamamın Ilıklık bölümünün yeni hali, 
(Diyarbakır Koruma Kurulu ArĢivi)     

 

Estetik ve Sanatsal Değer: Tasarım yaklaĢımları, mimari üslup, bezeme ve süsleme 

özellikleri ile ait oldukları dönemin niteliklerini yansıtan tarihi yapılar estetik ve sanatsal 

değerlere sahiptir. Bu değerler göstergeler üzerinden okunarak mekânsal bellekte yerini alır. 

Tarihi yapılar fiziksel özelliklerinin yanı sıra sanatsal ve estetik açıdan, mekânsal belleğe 

iliĢkin göstergelerle bir bütün olarak değerlendirilmeli ve korunmalıdır. (Çakır, Gönül, 2015) 

       Kareye yakın soğukluk bölümü, L biçimindeki ılıklık bölümü, haçvari plan tipindeki 

sıcaklık bölümü ile özgünlüğünü korumaktadır.  Kubbe geçiĢindeki mukarnaslar ve  sıcaklıkta 

bulunan ıĢıklıklar sayesinde oluĢan motifler de mimari kimliğini korumaktadır.  

 

   
Fotoğraf 5: Hamamın Soğukluk bölümünde yer alan mukarnaslar     Fotoğraf 6: Sıcaklık bölümünün kubbesi 

 

 

Anı Değeri ve Kullanım Sürekliliği: Her bireyin ve topluluğun geçmiĢte yaĢanmıĢ olaylarla 

ilgili anıları bulunmaktadır. Bu anılar bazı durumlarda yapıyla bütünleĢir. KiĢinin doğup 
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büyüdüğü ev, iç savaĢta duvarları delinen evler, iyi ya da kötü yaĢanmıĢlığı olan anılar iç 

mekânlarda tarihin cansız tanıklarıdır. Tarihi yapıların kullanımlarının sürekliliği içinde 

mekânsal belleği canlı ve dinamik tutan bu göstergeler, her türlü yenileme ve onarım 

sürecinde dikkatle ele alınarak korunmalıdır. (Çakır, Gönül, 2015) 

           Mekânların iĢlevlere göre düzenlenmesi, süreklilikle karĢıtlık oluĢturur. Kapalı, belli 

bir iĢleve odaklanmıĢ mekân kurguları ancak o iĢlevin uzun süre kullanılması durumunda iĢe 

yarar. Kullanımın değiĢmesi durumunda ise mekânda süreklilik sağlanır ve yapının ömrü 

uzar. Sonuç olarak  Osmanlı 16.-17. yüzyılları döneminin özelliklerini taĢıyan  Vahap Ağa 

Hamamı, uzun yıllar kullanılması ve anı değeri bakımından toplumun belleğinde yer etmiĢtir. 

DönüĢüm ve yeniden iĢlev için bu yapının çarĢı hamamı olması, kolay ulaĢılabilir olması ve 

Diyarbakır Hamamları arasında en bilinen hamam olması seçilmesini sağlamıĢtır.  

 

   
 Fotoğraf 7: Hamamın Sıcaklık bölümünün eski hali              Fotoğraf 8: Hamamın Sıcaklık bölümünün yeni hali      

                     (Diyarbakır Koruma Kurulu ArĢivi) 

                            

Teknik ve Teknolojik Değer: Tarihi yapılar inĢa edildikleri dönemin teknolojisi, yapım 

tekniği ve malzeme bilgisi hakkında bilgiye sahiptirler. Bu bilgilerin mekânsal bellek 

göstergeleri üzerinden okunarak sürekliliğinin sağlanması, koruma, karar ve uygulamalarının 

dikkate alınmasını gerektirir. (Çakır, Gönül, 2015) 

       Vahap Ağa hamamı, güney cephesinde bulunan basık kemerli kapı, yonu bazalt taĢlardan, 

duvar ise moloz bazalt taĢlardan oluĢmaktadır ve özgünlüğünü korumaktadır. Yapıda bulunan 

kurnalar üzerinde ters lale motifine rastlanmıĢtır. Bu ters lale motifinin Mimar Sinan‘ın 

Selimiye Camii‘nde kullandığı ters laleye benzediği ileri sürülmektedir. Bundan ötürü 

yapıldığı dönemde düĢünüldüğünde, yapının Mimar Sinan‘ın döneminde yapıldığı ve onun 

çalıĢmalarından etkilenildiği veya onun yaptığı savı ileri sürülmektedir. 
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Fotoğraf 9:Hamamda bulunan Ters lale motifli kurna   Fotoğraf 10:Hamamda bulunan Ters lale motifli kurna    

  

     
Fotoğraf 11:Hamamın Soğukluk kubbesi ve fener             Fotoğraf 12:Ilıklık kubbesindeki fil gözü pencereler 

 

4.2. Mekânsal bellek göstergelerinin korunmasına iliĢkin tasarım parametreleri 

Bağlam: Var oldukları sürece tarihi yapılar sahip oldukları değerlerle çevreleriyle iliĢki 

içindedirler. Kullanım değerini sürdüren yapılarda iĢlevin etkisinde sürdürülen bu iliĢki 

göstergeler üzerinden açığa çıkar. Bu göstergelerin korunmasıyla mekânsal belleğin 

bağlamsal açıdan yansımaları tarihi yapılarda değer oluĢturmaya devam edecektir. Bu yüzden 

yeniden iĢlevlendirilen tarihi bir yapıda mekân tasarımına etki eden parametreler ıĢığında 

bağlamın önemi göz ardı edilmemelidir. (Çakır, Gönül, 2015) 
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‗‗Kent belleği geçmiĢi, bugünü ve geleceğe ait ipuçlarını içinde barındırır. Anıtlar, bazen bir 

sınır ögesi olarak duvar, bazen de bir bina, bugünden geçmiĢi hatırlatır ve kolektif belleğin 

taĢıyıcıları olur. Kent anıtlarıyla yaĢar ve hafızalara kaydedilir ‘‘(Yıldırım, Güney, 2010;115). 

        Vahap Ağa Hamamının ilk kullanımı da düĢünüldüğünde merkezi ve  ticaret aksı 

üzerinde bulunması verilmiĢ olan iĢlevin belirlenmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Bu 

bağlamsal parametre dikkate alınarak yer-mekân korunup yeni iĢlev verilmiĢtir. Hamamın 

dönüĢümü, yapılan gözlemlere dayanılarak Gazi Caddesinde hareketlenmeye ve canlılığa 

sebep olmuĢtur. 

 

    
  Fotoğraf 13-14:Hamamın Soğukluk bölümünde akĢam ve gündüz saatleri 
 

   
 Fotoğraf 15-16-17: Hamamın giriĢ ve ön cepheleri 

 

Yeni ĠĢlevin Program ve Mekân Organizasyonuna Etkisi: Tarihi bir yapı iĢlevini yitirse de 

yeni bir iĢlevle varlığını sürdürebilir. Yeniden iĢlevlendirilen tarihi yapılarda yeni programın 

özgün mekânsal kimliğe uygunluğu tasarım sürecindeki önemli kararların baĢında gelir. 

Belirlenen yeni program yapının fiziksel özelliklerinin yanı sıra mekânsal belleğinin de 

korunması açısından önemlidir. 
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Fotoğraf 18:Hamamın özgün planı (Dagtekin ,2017). 

 

 
Fotoğraf 19:Hamamın restorasyon projesi (Diyarbakır Koruma Kurulu ArĢivi) 

 

Yapısal BileĢenlerde ve Mimari Elemanlarda Belleksel Göstergeler: Tarihi yapılar 

mekânsal bellek kapsamında değerlendirilirken yapısal bileĢenleri ve mimari elemanlarıyla 

birlikte ele alınmalıdır. Bir yapının duvar, döĢeme, kolon, kiriĢ, merdiven gibi yapısal 

bileĢenleriyle mimari elemanları malzeme, biçim ve yapım teknikleri açısından mekânsal 

2 
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belleğe iliĢkin göstergelerdir. Bu göstergeler korunarak mekânsal belleğin bütünlük içinde 

sürekliliği sağlanmıĢ olacaktır. (Çakır, Gönül, 2015) 

        Hamam dönüĢüm sürecinde, yapı için karakteristik anlam taĢıyan soğukluk bölümündeki 

havuz, mukarnaslı geçiĢ elemanları, ters lale figürlü kurnalar, kapı, özgün tepe pencereleri ve 

fil gözleri korunmuĢtur. Bu durum yapının mekânsal belleğinin göstergeler üzerinden 

okunması ve korunması bakımından önemli bir yaklaĢımdır.  

        Hamamın Soğukluk bölümünün doğu duvarı bilinmeyen bir tarihte yıkılmıĢ ve yerine 

betonarme kolonlar ve sundurma bir ek yapılmıĢtır. Restorasyon süresinde bu duvardaki tüm 

ekler kaldırılmıĢ fakat betonarme kolonlar kaldırılmamıĢtır. Soğukluk bölümde üst örtüyü 

oluĢturan sekizgen kasnağa oturan özgün kubbenin statik açıdan yıkılacağı ön görülmüĢ ve bu 

kolonlara güçlendirme yapılarak kaplama yapılmıĢtır. Her ne kadar özgün kubbenin yıkılması 

ihtimali göz önünde bulundurularak bu niteliksiz ekler kaldırılmamıĢ olsa da dönüĢüm 

sonucunda bu ekler yapıya ait hissini vermemekte ve aykırı olduğu çok net bir Ģekilde göze 

çarpmaktadır.  

 

   
Fotoğraf 20: Kubbede bulunan fil gözleri                      Fotoğraf 21: Ilıklık kuzey duvarı, Wc kapısı 
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Fotoğraf 22: Ters lale motifli kurna                       Fotoğraf 23-24: Mukarnaslı geçiĢ elemanları  

                     

   
Fotoğraf 25-26: Soğukluk doğu duvarındaki çelik kolonlar ve aykırı duran yanlıĢ malzeme 

kullanımları 
 

Malzeme Seçimi: Yeniden iĢlevlendirilen tarihi yapılarda yapısal ve mekânsal ihtiyaçlar yeni 

malzeme kullanımını gerektirebilir. Bir tasarımcı tercih ettiği malzemeyle, mekânsal belleğe 

iliĢkin göstergeleri ön plana çıkartabileceği gibi geri plana da itebilir. Bu konuda birçok farklı 

görüĢ bulunmaktadır. Tarihi yapıdakiyle aynı ya da benzer malzeme seçim yaparak, mekânla 

zıtlaĢmak istemeyen tasarımcılar olduğu gibi, modern bir anlayıĢla mekânın tarihi dokusundan 

farklı malzemeler de tercih edilebilir. (Çakır, Gönül, 2015) 

         Vahap Ağa Hamamı dönüĢümü yapılırken tasarımcı birçok modern malzemeyi aynı 

zamanda özgün malzemeyi harmanlayıp kullanmayı tercih etmiĢtir.  
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Fotoğraf 27: Doğu cephesindeki ek sundurma bölüm     Fotoğraf 28: Sıcaklık bölümündeki servis 

alanı   
 

       
 Fotoğraf 29-30: Ilıklık kuzey duvarından geçiĢ sağlanan wc grupları yeni durumu    
 

    
Fotoğraf 31: Servis Alanı                                           Fotoğraf 32: Mutfak Alanı 
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Fotoğraf 33: Mutfakta bulunan baca                     Fotoğraf 34: Mutfakta bulunan  havalandırma 

sistemi 
 

 

Aydınlatma: IĢık kullanımı mekânda görsel ve algısal alarak kullanıcıyı etkiler. Yapay 

aydınlatma ve doğal ıĢığın kullanımı tarihi yapılarda mekânsal göstergelerin doğru ifade 

edilmesi açısından önemlidir. Yeniden iĢlevlendirilen birçok tarihi yapıda yaygın bir tasarım 

anlayıĢı olarak mekânsal bellek göstergeleri yapay aydınlatma ile ön plana çıkarılmak 

istenmektedir.             

 

         
Fotoğraf 35: Mutfakta kullanılan aydınlatma                            Fotoğraf 36: Wc de kullanılan 

aydınlatma 
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                          Fotoğraf 37-38-39: Soğukluk- Ilıklık- Sıcaklıkta  kullanılan aydınlatma     

                          

  
                        Fotoğraf 40-41: Sıcaklıkta bulunan  Eyvan ve Halvette kullanılan aydınlatma 

 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

      Tarihi yapıların korunması konusundaki kararlar mekân ve bellek iliĢkisinin ortaya 

çıkarılmasını gerektirmektedir. Göstergeler üzerinden kurulan mekân-bellek iliĢkisinin 

kullanıcının algısına ve mekânsal deneyimine dayalı olduğu söylenebilir. (Çakır, Gönül, 

2015) 

      Tarihi yapıların ayakta kalabilmesi için müdahale gerekebilir. Bu müdahalelerde mekânsal 

göstergeler korunarak açığa çıkarılmalıdır. YanlıĢ uygulamalarla kapatılan ya da yok olan her 

gösterge tarihi yapının değerinden bir kayıp demektir. Bu yüzden tarihi yapılardaki 

müdahaleler uzman kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilmelidir. 

     Tarihi Vahap Ağa Hamamının restorana dönüĢümü çalıĢması popülerliği, görüntüsü, 

caddeye kazandırdığı canlılık ve insanların ilgilerinin fazlalığı itibariyle baĢarılı sayılabilir. 

Fakat projenin  uygulama esaslarında bazı sorunlar ve eksikler bulunmaktadır. Tarihi bir 

yapının dönüĢümü ve insanlara tekrardan kazanılması kısa vadede büyük bir giriĢim ve 
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heyecan verici olsa da yanlıĢ uygulamalar yapının ömrünü kısaltacaktır. Doğru araĢtırmalar, 

teknikler ve uzmanlar tarafından yapılacak, tarihi yapılara yeniden iĢlev verme giriĢimleri, 

hem bizler hem de yok olmasını istemediğimiz tarihi yapı ve kültürler için en doğrusu 

olacaktır.  
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THE EFFECT OF BORIC ACID ON FATTY ACID COMPONENTS IN THE LUNG 

TISSUE OF RATS EXPOSED TO MERCURY CHLORIDE 

 

Dr. Öğretim.Üyesi. H.Turan AKKOYUN  

Siirt University 

 

 

ABSTRACT 

In this study, we investigated the effect of boric acid on fatty acid compounds in lung tissue of 

rats exposed to mercury chloride.  In the study, male wistar albino rats were used in each 

group of 8 rats. The study control (saline), mercury chloride (0,01 g / kg), mercury chloride 

(0,01 g / kg /) + boric acid (3,25 mg / kg /) (ip), 10 days were applied and at the end of the 

experiment the rats were taken under anesthesia and the necessary lung tissues were taken 

according to ethical rules.The lung tissue samples were washed with saline and dried and kept 

in deep freezer (-80
0
C) until the time of analysis and then tissue extraction was performed. In 

the study, the levels of Miristic acid (C14: 0), Palmitic acid (C16: 0), Oleic acid (C18: 1) 

Stearic acid (C18: 0) were evaluated by GC-MS. When the analysis results are evaluated; 

Miristik acid (C14: 0), Palmitic acid (C16: 0), Oleic acid (C18: 1) levels were decreased in 

mercury (Hg) treated group compared to the control group. When mercury (Hg) group was 

compared with Mercury (Hg) + Boric acid (BA) group, it was observed that the content of 

fatty acid Miristik acid (C14: 0) and Palmitic acid (C16: 0) increased. In contrast, stearic acid 

(C18: 0) and Oleic acid (C18: 1) were found to decrease in fatty acid contents.  

As a result, it was determined that fatty acid content in rat lung was changed due to mercury 

(Hg) and boric acid application. It is thought that mercury (Hg) application has a negative 

effect on the content of lung fatty acids and the application of boric acid may have a 

beneficial effect on this negative effect. 

Keywords: Mercury, Fatty Acid, Rat, Boric Acid, Lung 

 

INTRODUCTION 

Mercury is a metal found in various forms as an organic and inorganic element in the 

environment. Organic compounds are found in fungicides, in paints, while inorganic complex 
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are used in skin upkeep and medical output. Inorganic mercury continues to be an 

fundamental constituent of fluorescent ampoules and thermometers (1).Mercury chloride 

(HgCl2) is a common environmental and industrial pollutant that causes serious changes in the 

tissues of both animals and humans (2). It is known that mercury may reason abrupt and 

occupational exposure and may be caused by inhalation, ingestion and absorption of 

intoxication. People can be exposed to mercury from dirty water and food (3). Heavy metals 

such as mercury (Hg) are considered to be the most dangerous substances that cause many 

health problems for humans and animals due to their gradual irreversible accumulation in 

their bodies.Hg can cause harm to the organism in many ways. It can damage various tissues 

such as liver, kidney, brain, reproductive organs, lung, immune system and tendency to 

accumulate.In addition, recent evidence suggests that Hg causes severe oxidative changes (4). 

Boric acid (BA) is a boronized molecule and is found as a mineral in nature. Wide range of 

applications in health, industrial, agriculture and cosmetic applications.BA is rapidly absorbed 

and dispersed throughout the body. Following boric acid administration, the concentration of 

blood and tissue boric acid was reported to be 1: 1. BA, animal and human nutritional 

supplements have important effects on metabolic and physiological systems. BA is an 

important trace element for plants, animals and people supporting metabolic processes (5). 

Several studies have shown that mercury and lead lead to an increase in lipid peroxidation 

levels (6). Lipid peroxidation can occur as a result of tissue damage in many disease states 

and can sometimes contribute significantly to the deterioration of tissue damage(7) . As a 

result of lipid peroxidation, oxidation of double bonds of unsaturated fatty acids, decrease of 

membrane fluidity, irregularity of membrane release functions and deterioration of membrane 

permeability are observed.Lipid peroxidation is the most important cause of membrane 

changes due to the abundance of unsaturated fatty acids containing more than one double 

bonds (8). In this study, the effect of boric acid on fatty acid compounds in rat lung tissue was 

investigated.  

 

MATERIAL AND METHOD 

In this study, 24 adult and Wistar albino rats weighing approximately 200-300 g were 

obtained from Bingol University Experimental Research Center (BUHADEM). In each group, 

8 groups were divided into 3 groups. Control Group I (8): In this group, rats were given 

intraperitoneal (i.p.) isotonic serum. Mercury Group (8): In this group rats were given oral 



 
 
 
 

   www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9              UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

422 

route mercury chloride (0.01 g / kg). Mercury + boric acid group (8): In this group rats were 

administered orally to mercury chloride (0,01 g / kg / day) + boric acid (3,25 mg / kg / day) 

(ip) concentration (9,10).At the end of the 10th day, the rats were cut and lung tissues were 

removed. Fatty acid extraction in animal tissue (Folch et al.,) Modified method was 

performed by using modified method (11) and chromatographic analysis was performed 

according to the method used by Wretensjö et al. (12). 

             

 RESEARCH AND RESULTS 

The most important product of lipid peroxidation is malondialdehyde. Lipid oxidation results 

in lipid peroxyl radical, lipid alkoxyl radical, alkyl radical, lipid aldehyde, and the like. 

peroxidation products occur.The resulting malondialdehyde leads to the cross-linking of the 

compounds in the membrane by influencing the ion exchange from the cell membranes and 

causes negative consequences such as the change of ion permeability and enzyme activity 

(13). Lipid peroxidation is a radical mechanism of cellular injury in animals and is used as an 

indicator of oxidative stress in cells and tissues. Lipid peroxidation causes polyunsaturated 

fatty acids of the cell membranes and consequently deterioration of the membranes (14). In 

different studies mentioned in the literature, they stated that lipid peroxidation increased in 

liver, kidney, lung and brain as a result of application of mercury chloride (15). In their study 

by Benow et al, it was determined that mercury chloride increased lipid peroxidation (16). 

Çelikoğlu et al. In their study, they found that administration of mercury chloride increased 

lipid peroxidation in rat lung tissue (17). In our study; It was determined that the levels of 

Miristic acid (C14: 0), Palmitic acid (C16: 0), Oleic acid (C18: 1) decreased in Hg group and 

Stearic acid (C18: 0) content increased when compared to the control group. In the group 

treated with Hg + BA, the content of Miristic acid (C14: 0) and Palmitic acid (C16: 0) 

increased while the content of Stearic acid (C18: 0) and Oleic acid (C18: 1) was decreased. As 

can be understood from the results of the study, changes in the amounts of unsaturated fatty 

acids have been determined. 
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Figure 1. The Amount of Fatty Acid in the Lung Tissue of Experimental Groups  

 

RESULT 

In conclusion, mercury was found to cause changes in the amount of fatty acids found in rat 

lung tissues. It is thought that the application of boric acid positively affects the activity of 

enzymes in the fatty acid chain elongation reaction. 
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ABSTRACT 

In the present study; Aim of this study was to evaluate fatty acid levels of the fruits and the α-

amylase inhibitory activity of the aqueous extract prepared by using the fruits of the Rosa 

pisiformis (Christ) D. Sosn. plant which is among the endemic species of the Rose genus of 

the Rosaceae family. Determination of the fatty acid content of the Rosa pisiformis (Christ) D. 

Sosn. fruit was carried out using the GC-MS device. At the same time, α-amylase inhibitory 

activity of aqueous extracts of fruits was determined by spectrophotometric method. In 

addition, percent extract yield of the Rosa pisiformis (Christ.) D. Sosn. fruits aqueous extract 

was determined and the yield in percent was calculated as % 5.1 g/100g of fruit. When the 

composition of Rosa pisiformis (Christ.) D. Sosn. fruit fatty acid is evaluated; significant 

amount was determined as C16:0 (palmitic acid %19.63), C18:0 (stearic acid %16.37), C18:1 

(oleic acid %17.45), C18:2 (linoleic acid %29.24), C18:3 (linolenic acid % 17.30). At the 

same time α-Amylase inhibitory activity of Rosa pisiformis (Christ.) D. Sosn. fruit aqueous 

extract was evaluated and compared with Acarbose which was used as positive control. 

Inhibition rate of Rosa pisiformis (Christ.) D. Sosn fruit extract at 320 µg/mL concentration 

was % 51.01 ± 1.98 and IC50 value was 272.14 ± 2.64 µg/mL. Acarbose which was used as 

positive control at 320 µg/mL had an inhibition rate of % 96.04 ± 2.01 and the IC50 value 

was 48.39 ± 1.05 µg/mL. As a result; it is thought that water extract of Rosa pisiformis 

(Christ.) D. Sosn. does not have high activity in α-Amylase inhibition in our study and this 

may differ in different solvent media. Again, since fatty acid composition of the plant is good, 

it may be used as a natural source. 

Keywords: α-Amylase, fatty acid, Rosa pisiformis(Christ.) D. Sosn., 
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1. INTRODUCTION 

At the present time, many plant and plant derivative products are proposed as a potential 

agent for designing as new pharmaceutical and food components (Raskin ve ark., 2002) and -

in particular, studies on medicinal plants in the pharmaceutical industry are important. (Sut ve 

ark., 2016). Plants are an important source of new drug discovery, especially antidiabetic 

(Orhan ve Aslan, 2010). Diabetes Mellitus, commonly known as diabetes, is one of the most 

general metabolic diseases in all populations and age groups (Mandrup-Poulsen, 1998). Many 

treatment strategies have been developed for this health problem and the theory of enzyme 

inhibition is one of the most accepted approaches. Inhibition of enzymes such as α-amylase 

and α-glucosidase, which are involved in carbohydrate digestion, are considered to be key 

therapeutic agents in the treatment of diabetes. Because the inhibition of these enzymes is of 

great importance in the control of blood sugar level. Synthetic inhibitors have been developed 

for this purpose. However, several studies have reported that synthetic inhibitors have adverse 

side effects (Nouri ve ark., 2014). Because of these negative effects, the discovery of 

inhibitors derived from non-toxic natural products has gained importance (Day, 1998; Tundis 

ve ark. 2010). Rosehip is used in many European countries for food products such as tea, jam, 

marmalade and for medical purposes (Demir ve Özcan, 2001). The Rosaceae family is one of 

the most widely used group of people against diabetes. (Arıtuluk ve Ezer., 2012) In a study of 

the ethanol extract prepared from the fruits of Rosa canina and the hypoglycemic activity of 

the chloroform, ethylacetate, n-butanol and residual water fractions of this extract, the 

remaining aqueous phase showed significant antidiabetic effect in streptozotocin-induced 

diabetic rats. (Orhan ve ark., 2009). In another study, Rosa canina was found to exhibit a high 

inhibitory activity against α-amylase. (Jemaa ve ark., 2017)  

In our study, fatty acid content and α-amylase enzyme inhibition activity of the fruits of Rosa 

pisiformis, an endemic species belonging to the genus Rosa, of the Rosaceae family were 

investigated. Thus, it is aimed to determine the beneficial properties of the fruits of the plant 

which are among the endemic specie 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Collection of plants 

Rosa pisiformis(Christ.) D. Sosn. fruits were gathered in the Hosap Guzelsu, Van. A specimen 

was deposited in of Botany Herbarium, Yuzuncu Yıl University, VANF F13827 END 

2.2. GC-MS sample preparation and analysis 
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5 g of dry plant samples were disassembled in the homogenizer for 30 sec in 10 mL hexane/ 

isopropanol (3:2) and centrifuged at 5000 rpm for 10 min. The lipid extract prepared for the 

preparation of the methyl ester (Christie, 1990) was then taken into 30 mL cap tubes.  To this 

mixture was added 5 mL of %2 methanolic sulfuric acid and the mixture was vortexed. This 

mixture was incubated at 50°C for 15 hours in the oven. After 15 hours, 5 mL of %5 NaCl 

was added and vortexed. Fatty acid methyl esters (FAME) formed in the tubes were extracted 

with 5 mL of hexane and the hexane phase was treated with 5 mL of %2 KHCO3 and allowed 

to stand for 1-2 hours to separate the phase.  The solvent of the mixture was evaporated under 

nitrogen at 45°C and the fatty acids at the bottom of the test tubes were analyzed by 

dissolving 1 mL of hexane. For analysis; Agilent brand 7890A / 5970 C model GC-MS device 

(USA) and SGE Analytical BPX90 100m x 0.25 mm x 0.25 um column (Australia) were 

used. The temperature program was gradually heated from 120°C to 250°C. The injection 

volume was 1 μL and the split ratio was 10: 1, the solvent delay time was 12 minutes, the 

carrier gas was selected as He.  

2.3.Extraction from dried fruits of Rose P. 

The fruits were dried in the shade and finely powdered. The aqueous extract was prepared by 

cold maceration of 150 g of powdered fruit in 500 mL of distilled water for 72 h. Then the 

extract was filtered through a Whatman No.1 filter paper to obtain a clear extract. The filtrate 

was concentrated by water bath (65 
o
C) for 48 h, dried in vacuum and there sidue was stored 

in a refrigerator at 2-8 
o
C(Nawel ve ark., 2011). 

2.4. 𝛼-Amylase Inhibitory Activity.  

Porcine pancreatic amylase (PPA) inhibitory test was applyed as per the standard method 

(Hansawasdi ve ark., 2012). 2 mg of starch was suspended in each of the tubes including  0.2 

mL of 0.5 M Tris‑HCl buffer. The tubes were coddled for 5 min and were then incubated at 

37°C for 5 min. 0.2 mL of extract(water) was taken in each tube containing different 

concentrations (10, 20, 40, 60, 80, and 100 μg/mL) of DMSO. PPA was dissolved in buffer to 

form a concentration of 2 units/mL and 0.1 mL of this enzyme solution were added to each of 

the tubes. The reaction was stopped by adding 0.5 mL of %50 acetic acid in each tube. The 

absorbance of the resulting supernatant was measured at 595 nm using a spectrophotometer.  

 

2.5. Statistical analysis 
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All experimental data were three replicates and the results were given as standard deviation. 

Using the Sigma Plot Graphics and Statistics Program; IC50 values were determined from the 

drawn graphics. 

 

3. RESULTS  

Rosa pisiformis (Christ.) D. Sosn. α-Amylase inhibition of the fruits was determined as 

%51.01±1.98 at 320 µg/mL fruit water extract concentration. Fatty acid composition of Rosa 

pisiformis fruits C16:0(palmitic acid methyl ester) %19.63, C18:0(stearic acid methyl ester) 

%16.37, C18:1(oleic acid methyl ester) %17.45, C18:2(linoleic acid methyl ester) %29.24, 

C18: 3 (linolenic acid methyl ester) was found as %17.30. 

Table1. Rosa pisiformis (Christ.) D. Sosn. fruit extract % fatty acid levels  

  Components Rosa pisiformis fruits 

 

C16 :0 (palmitic acid)  

 C18:0 (stearic acid) 

 C18:1 (oleic acid) 

 C18:2 (linoleic acid) 

 C18:3 (linolenic acid) 

 

19.63 

16.37 

17.45 

29.24 

17.30 

 

Table2.α-Amylase inhibitory activity of aqueous extract of Rosa pisiformis fruits 

Acarbose 

Conc. (µg/mL) 

% Inhibition Rosa 

pisiformis(µg/mL) 
% Inhibition 

40 36.20 ± 3.16 40 14.71± 1.16 

60 56.01 ± 4.58 60 19.01 ± 1.77 

80 66.13 ± 2.14 80 25.36± 2.58 

120 77.64 ± 3.12 120 32.43± 1.27 

180 89.37 ± 3.05 180 40.76± 1.81 

240 95.86 ± 3.92 240 46.05± 1.53 

320 96.04 ± 2.01 320 51.01  ± 1.98 

 

Table3. IC50 values for Rosa pisiformis fruits extract and acarbose in α-amylase inhibitory assay. 

a-Amylase IC50values (µg/mL) 
 

Extract 
 

272.14 ± 2.64 

Acarbose 48.39 ± 1.05 

 

4. DISCUSSION 

Plants are mainly used in medicine, nutrition, flavor, beverage, dyeing, repellents, perfumes 

and cosmetics (Wojdylo ve ark., 2007). Phenols, often called phenolics, are one of the 

primary secondary metabolites of plants. They are found in both eatable and non-eatable 
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plants. These important plant components have been reported to have multiple biological 

effects, including antioxidant activity (Khatiwora ve ark., 2010). Flavonoids are commonly 

found in plants. Flavonoids are a group of chemically diverse secondary metabolites that can 

be subdivided into sub-groups, including anthocyanidins, flavonols, flavones, flavanols, 

flavanones, calcones, dihydrocolecols and dihydroflavonols (Treutter, 2006). Rosa 

pisiformis(Christ.) D. Sosn. In our study which was done with methanol extract of the fruits of 

Rosa, phenol and flavanoid contents of the fruits were high, therefore it was found to be good 

in total antioxidant capacity and radical scavenging activities (Bayramoglu ve ark., 2016)  In 

another study, total phenolic components of Rosa species collected from different locations 

were evaluated and it was stated that phenol content was high in the species. (ErçiĢli 2007). In 

a different study evaluating phenol and flavanoid contents of Rosa canina and Rosa 

pimpinellifolia extracts, it was determined that they were rich in phenol and flavanoid 

contents in two species. (Fattahi ve ark., 2012).  In our study, α-amylase enzyme inhibition 

activity was investigated  of Rosa pisiformis fruits of Rosa species with high phenol and 

flavanoid content. Today, enzyme inhibition is an important field of pharmacological 

research. Components derived from natural plants can react with enzymes to control the 

activity of enzymes. One of the most important roles of enzyme inhibitors is that they are used 

as medicines in many physiological conditions (Çakmak ve ark., 2017). Rosa pisiformis 

(Christ.) D. Sosn. α-Amylase inhibitory activity of fruits was compared with Acarbose, which 

is used as a positive control. While %96.04 ± 2.01 inhibition was observed at 320 µg/mL 

Acarbose concentration, The IC50 value was determined as 48.39±1.05 µg/mL. In the extract 

concentration of 320 µg/mL Rosa pisiformis of the inhibition value of %51.01±1.98 was 

reached. The IC50 value was determined as 272.14±2.64 µg/mL. Acarbose was found to be 

more effective in the α-Amylase inhibition than Rosa pisiformis fruit water extract. In the 

study, the fatty acid composition of the fruits of Rosa pisiformis C16:0 (palmitic acid) 

%19.63, C18:0 (stearic acid) %16.37, C18:1 (oleic acid) %17.45, C18:2 (linoleic acid) 

%29.24, C18:3 (linolenic acid) %17.30. The major component of the fruits was C18:2(linoleic 

acid). In the literature surveys, it was determined that the fatty acid composition C12:0 %3.58, 

C16:0 %19.6, C18:2 %16.1,  C18:3 % 38.0 were the major constituents of fruits C18:3 

(ErçiĢli, 2007). It is thought that the differences between the results are due to the drying time 

of the plant and especially geographic difference. 
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5. CONCLUSION 

As a result; In our study, it is thought that the water extract of Rosa pisiformis (Christ.) D. 

Sosn. fruits does not have high activity in α-Amylase inhibition and this may differ in 

different solvent environments. Again, the fact that the plant has a good fatty acid 

composition indicates that it can be a natural source.. 
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Özet 

 Bu çalıĢmanın amacı, Kuzey Irak'ta Erbil ve Süleymaniye gibi Ģehirlerde, özellikle 

Ramazan ayında yaygın olarak tüketilen ve yöresel bir ürün olan siyah kuru üzüm suyunun, 

toplam çözünebilir katı maddeler (TSS), pH, toplam titre edilebilir asitlik (TTA), Ģeker 

çeĢitleri ve miktarları, fenolik asit bileĢikleri, polifenoloksidaz (PPO) enzim aktivitesi, su 

aktivitesi, toplam mikrobiyal sayı ve duyusal özellikler gibi güvenlik ve kalite 

parametrelerini belirlemekti.  

 Bu çalıĢmada, incelenen siyah kuru üzüm suyu numunelerin hem kalitesi hem de 

güvenliği bakımlarından farklılıklar olduğu ortaya çıkarılmıĢtır.  

 Elde edilen sonuçlara göre; (1) toplam çözünebilir katı (TSS) ve pH değerleri, 

buzdolabında +4 
o
C'de iki hafta süreyle depolamanın sonunda önemli ölçüde azalırken, 

çoğu numunedeki titre edilebilir asitlik (TTA) hafifçe değiĢti. (2) Ġncelenen tüm 

örneklerde gallik, klorojenik ve vanilik asitler olmak üzere üç farklı fenolik asidin yanı 

sıra, glukoz, fruktoz ve sukroz olmak üzere üç farklı Ģeker belirlendi. (3) Taze hazırlanan 

siyah kuru üzüm suyu ile, buzdolabında +4 
o
C'de bir ve iki hafta boyunca depolanan 

siyah kuru üzüm suyunun toplam mikrobiyal içeriği önemli ölçüde değiĢmedi. (4) 

Buzdolabında +4 
o
C'de bir ve iki hafta boyunca depolanan siyah kuru üzüm suyunun su 

aktivitesi bir miktar azalırken, polifenoloksidaz aktivitesi, önemli ölçüde azaldı. (5) 

 Sonuç olarak; (1) taze siyah kuru üzüm suyu numunelerinin, TTS, pH, fenolik 

asitlerin miktarı, görünüm, tatlılık ve aroma gibi duyusal değerlendirme sonuçlarından 
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elde edilen kalite parametrelerine göre, bir-iki hafta boyunca buzdolabında +4 
o
C'de 

depolanan numunelerden daha üstün olduğu, (2) Tohumlardaki ve kuru üzüm etindeki 

fenolik asit konsantrasyonlarındaki değiĢimin üzüm çeĢitlerinden, üzüm suyu elde etmek 

için kullanılan kurutma yönteminden ve depolama süresinden kaynaklandığı, (3) bakteri 

sayımı ve su aktivitesinin değerlendirilmesi, iĢlenmemiĢ kuru üzüm suyu örneklerinin 

güvenliğinin, tüketicilere ulaĢana kadar iyi hijyenik uygulamalara (GHP) ve depolama 

koĢullarına bağlı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Fenolik asit bileĢikleri, kalite ve güvenlik, kara üzüm suyu, 

polifenoloksidaz 

 

1. GiriĢ 

 Üzüm, çoğunlukla kuzey yarımkürenin ılımlı bölgelerinde ve Amerika ile Asya 

arasında bölünmüĢ çoğulculukta bulunan Vitis cinsinin çok yıllık ve yaprak döken odunsu 

üzümlerinde yetiĢen, dağınık olmayan bir meyvedir (Mullins ve ark. 1992). 

 Kurutma, ürünlerin raf ömrünü arttırmak için nem içeriğini ve reaksiyon hızını 

azaltarak meyvelerin korunmasında kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Nem içeriği 

açık güneĢte kurutmada numunelerin kuruma süresi ile değiĢmektedir. Üzümün 

baĢlangıçtaki nem içeriği kütlece % 78 ile % 80 arasında değiĢmekteydi, ancak 

kurutmadan sonra nihai  % 22'ye düĢtü. Üzümlerin dehidrasyonu için üç yöntem 

kullanılır; bunlardan ilki, doğal kurutulmuĢ meyvelerin kalitesinin de etkilendiği ve düĢük 

maliyetli bir iĢlem olduğu düĢünülen güneĢ veya doğal kurutuculardır ve taze meyvelerde 

küçük bir benzerlik vardır. Ġkincisi doğrudan güneĢ kurutuculardır. Bu kurutucuda, 

kurutulacak olan malzeme, Ģeffaf örgülü veya yan panelsiz veya Ģeffaf panelli poli ağ 

içine yerleĢtirilir . Üçüncüsü, ürün kurutmanın yeni ve daha etkili tekniği olan dolaylı 

güneĢ kurutucusu. Meyve sularının içilmesinin, tüketicilerin sağlığı üzerinde hem olumlu 

hem de olumsuz etkileri olabilir. Tüketici güvenliği talep ediyor ve kaliteli özelliklere 

sahip iyi iĢlenmiĢ gıdalar daha iyi gıda üretimini teĢvik ediyor (Riahi ve Ramaswamy, 

2004). Taze olarak ifade edilen üzüm suyu,% 70 ila 80 nem ve çok sayıda çözünmüĢ katı 

madde içerir. Bu çözünür katılar, birçok organik ve inorganik bileĢiği içerir. 

 Doğal meyve suyu temel yapıyı ve kaliteyi korumak için fiziksel yöntemlerle 

meyveden elde edilen fermente edilmemiĢ veya fermente edilmiĢ üründür. Meyve suyu 

karbondioksit kullanımını uyandırabilir (Irak standardı, 1988). Shi ve diğ. (2003), benzoik 

asitler (galik asit, vanilinik asit, protocatekuik asit ve p-hidroksibenzoik asitler) ve sinamik 
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asitler (klorojenik asit, kafeik asit kumarik asit, ferulik asit ve neoklorojenik asit) ihtiva 

eden üzümlerdeki evrensel fenolik asitler araĢtırıldı. Meyve suyunda fenolik bileĢikler, 

karotenoidler, flavonoidler ve vitaminler gibi fitokimyasallar hastalık korumada önemli 

bir rol oynamaktadır (Gardner ve ark. 2000). Polifenol yüklü meyve suyu tüketimi, 

antioksidan durumunu iyileĢtirir. (Bub ve diğerleri, 2003). 

 Siyah üzüm taze meyve olarak tüketilir ve keskin tadı için özellikle değerlidir. 

Siyah kuru üzüm suyu yedi gün boyunca buzdolabında depolandığında düĢük raf ömrüne 

sahiptir; bunun nedenleri; (1) kuru üzüm suyunun bakteri ve küflerle doğal olarak 

kirlenmesi, (2) enzimatik faaliyetlerdir (Polifenol oksidaz ve peroksidaz) ve bunlar, 

depolama sırasında tat ve aroma değiĢikliklerine yol açmaktadır. Kuru üzüm sularının 

buzdolabında saklanması, bazı meyvelerin arzu edilen kalitesinin önlenmesi için her 

zaman en iyi yöntem değildir. Meyve suyu hazırlamada kullanılan su, mikrobiyal 

kontaminasyonun ana kaynağı olabilir. Polifenol oksidaz (PPO) enzimi yüksek ısıya 

duyarlıdır ve dehidrasyon iĢlemi sırasında etkinliği azalır. Bu enzimin kalıntıları, 

depolama sırasında kuru üzümlerin solmasını engeller. Bununla birlikte, görünüm, tat ve 

koku gibi meyve suyu özellikleri, PPO, peroksidaz ve pektin metilesteraz gibi enzimlerin 

etkisiyle istenmeyen Ģekilde değiĢir (Awuah, 2007). Bu durumda piyasa değerlerinde mal 

ve ürün kalitesinde büyük kayıplar olmaktadır (Gauillard ve Richard-Forget 1997). 

 Irak'ta en yaygın kullanılan Erbil ve Süleymaniye siyah kuru üzümleriyle ilgili bu 

alanda böyle bir araĢtırma yapılmamıĢtır. Siyah kuru üzüm suları hakkında farkındalık 

oluĢturmak için, bu çalıĢma fenolik bileĢikleri, askorbik asidi, polifenol oksidaz enzim 

aktivitesini ve toplam mikrobiyal sayımı, mekanik olarak çıkarılan kuru üzüm suyunun 

kalite ve güvenliğinin temel parametreleri olarak ölçmeyi amaçlamaktadır. 

 Bu çalıĢmanın amaçlanan hedefler Ģunlardı: (1) pH, brix değerleri ve titre edilebilir 

asitlik dahil bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi, (2) fenolik miktar tayini et, 

tohum ve yerel kuru üzüm suyunda yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) 

kullanılarak asitler. (3) siyah kuru üzüm ve siyah kuru üzüm sularında PPO aktivitesinin 

kantitatif tayini, (4) numunelerin normal depolanması sırasında mikrobiyal analiz ve (5) 

duyusal kalitenin belirlenmesi ve kuru üzüm suyu içeceklerinin depolanma sırasında 

kabul edilebilirliğinin belirlenmesi. 

 

2. Materyaller ve Metotlar 

2.1. Materyaller  
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2.1.1. Cihazlar 

 El tipi refraktometre (RHB-50ATC / % 0-50 Brix) Grand-index Ģirketinden (Hong 

Kong, Çin), masaüstü pH metre BP3001 Trans Instruments (S) Pte Ltd.'den (Jalan Kilang 

Barat, Singapur), UltiMate 3000 HPLC sistemleri ve UV-Görünür Bölge 200, Thermo 

Fisher Scientific'ten (Waltham, MA ABD), Novasina-aw Su Aktivitesi Ölçüm Cihazı 

Novatron Scientific'ten (Horsham, Ġngiltere) satın alındı.  

 

2.1.2. Sarf malzemeleri 

 4-hidroksibenzoik asit, vanillik asit, galik asit, kafeik asit, klorojenik asit, 

asetonitril, metanol, fosforik asit, formik asit, D - (+) glukoz, sukroz, maltoz monohidrat, 

D-fruktoz, askorbik asit çözelti, polifenol oksidaz enzim çözeltisi, etilendiamintetraasetik 

asit (EDTA) çözeltisi, potasyum fosfat monobazik ve potasyum dihidrojen fosfat Sigma-

Aldrich'den (Darmstadt, Almanya) satın alındı. Fenolftalein ve sodyum hidroksit çözeltisi 

Merck'ten (Darmstadt, Almanya) satın alındı. CHROMAFIL XTRA PVDF-20/25 filtresi 

Macherey-Nagel GmbH & Co. KG'den (Duren, Almanya) satın alındı. 

 

2.2. Metotlar 

2.2.1. Siyah kuru üzüm örneklerinin toplanması 

 Vitus vinifera üzümlerinden yapılan dört farklı siyah kuru üzüm suyu örneği farklı 

yerel pazarlardan (A, B örnekleri Sülemaniye'den; C, D örnekleri Erbil'den) toplanmıĢtır. 

Bunlardan ikisi (A ve C) bizim tarafımızdan laboratuarda hazırlandı ve diğer iki siyah kuru 

üzüm suyu numunesi (B ve D) yerel pazardan hazır olarak satın alındı. Daha sonra tüm 

numuneler, yerel siyah kuru üzüm sularının kalitesini ve güvenliğini araĢtırmak amacıyla 

deneylerde kullanılıncaya kadar + 4 °C'de depolandı. 

 

2.2.2. Taze sıkılmıĢ kuru üzüm suyu örneklerinin analiz için hazırlanması 

 Numuneler, Abdullah (2012)'ın yöntemine göre analiz için hazırlandı. 1 kg siyah 

kuru üzüm, musluk suyuyla yıkandı ve bir saat boyunca suya yatırıldı ve 2.5 L suyla 

karıĢtırılıp öğütüldükten sonra peynir süzme beziyle sıkılarak hazırlandı. Hazırlanan A ve 

C numuneleri analiz için kullanılana kadar buzdolabında +4 °C'de, iki hafta boyunca 

depolandı. 

 

2.2.3. Nem içeriğinin belirlenmesi 
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 Her numuneden 5 gr siyah kuru üzüm, altı saat boyunca 70 °C'de bir etüvde 

kurutuldu ve bir desikatörde soğutulduktan sonra, numuneler sabit bir değerde tartıldı. Her 

numune için üç tartım kopyası yapıldı. Denklem 1, numunelerin nem içeriğini hesaplamak 

için kullanıldı (Anonim, 1992). 

  M  = W -W  /(  W )  x100n  d )w w                 (1) 

M n = numunenin kütlece nem içeriği (%)  

Ww = numunenin ıslak kütlesi 

Wd  = numunenin kuruduktan sonraki kütlesi 

 

2.2.4. Numunenin pH değerlerinin belirlenmesi 

 Siyah kuru üzüm sularının pH değerleri oda sıcaklığında tezgah üstü pH metre 

kullanılarak ölçüldü. Ölçümlerden önce, pH metre kalibrasyon tamponları kullanılarak 

kalibre edildi (pH 4, 7 ve 10). Üzüm sularının pH değerleri, buzdolabında +4 
o
C'de 

depolama sırasında 0., 7. ve 14. günlerde, üçer kere ölçüldü.  

 

2.2.5. TSS (briks değeri) tayini  

 Siyah kuru üzüm suyu numunelerinin TSS içeriği, bir refraktometre kullanılarak 

ölçülen briks değeri ile ifade edildi. Briks değerleri, numunelerin buzdolabında +4 
o
C'de 

depolanması süresince; 0., 7. ve 14. günlerde tayin edildi. Briks değerlerini belirlemek için, 

her numuneden ayrı ayrı alınan birkaç damla prizma üzerine yerleĢtirilip kapatıldıktan 

sonra, 20 °C'de üçer kez okunan değerler kaydedildi.  

 

2.2.6. TTA değerlerinin belirlenmesi 

 Her numuneden 5'er mL alındı ve 250 ml'lik bir konik ĢiĢede 100 ml'ye kadar 

damıtılmıĢ su ilave edildi, daha sonra gösterge olarak fenolftalein kullanılarak 0.067 N 

sodyum hidroksit çözeltisine karĢı titre edildi. Aynı iĢlem her numune için üçer kez 

yapıldı. TTA içeriği, Xu ve ark. (2012)'larının metoduna göre, Denklem 2'den tartarik asit 

cinsinden (g/L) hesaplandı. Buzdolabında +4 
o
C'de depolanan numunelerin TTA 

içerikleri 0., 7. ve 14. günlerde üçer tekrar çalıĢılarak belirlendi.  

NaOH NaOH

numune

V (mL) x N  x tartarik asidin eşdeğer ağırlığı (g) x 1000
Tartarik asit (g / L) = 

V  (mL)
      (2) 

2.2.7. ġeker türlerinin ve miktarlarının belirlenmesi 

 Siyah kuru üzüm örnekleri ve siyah kuru üzüm suyu örneklerinin fruktoz, glukoz 
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ve sukroz içerikleri, Türk Standartları Yöntemi (TS, 2008)'ne göre HPLC kullanılarak 

belirlendi. 7.5 mL kuru üzüm suyu ve 2.5 mL metanol bir ĢiĢede karıĢtırılarak çalkalandı. 

KarıĢım, gözenek çapı 0.25 μm olan membran filtreler kullanılarak süzüldü. Tüm 

numuneler buzdolabında +4 
o
C'de depolama sırasında 0., 7. ve 14. günlerde analiz edildi.  

 

2.2.8. HPLC kullanarak fenolik bileĢiklerin belirlenmesi 

 Siyah kuru üzümlerin çekirdek ve etlerinde bulunan fenolik asitlerin türleri ve 

miktarları, taze hazırlanmıĢ siyah kuru üzüm suyu ve buzdolabında +4 °C'de bir ve iki 

hafta depolanan siyah kuru üzüm suyu numunelerinde olduğu gibi HPLC kullanılarak 

sırayla belirlendi. 

 

Örnek hazırlama: 

Çekirdek ve etli kısım: ÖğütülmüĢ çekirdek ve et örneği ĢiĢelere alındı ve üzerlerine 

10'ar mL damıtılmıĢ su: metanol karıĢımları (95:5) ilave edilerek su banyosunda 200 

rpm'de ve 50 °C'de bir saat çalkalandı. Daha sonra 5 dakika boyunca 5000 rpm'de 

santrifüjlendi. Ekstreler, filtreler (gözenek boyutları 0.22 μm idi) kullanılarak flakonlara 

süzüldü  ve HPLC analizi için kullanıldı. 

Üzüm suları: 9.5 ml meyve suyu içeren hacimsel ĢiĢelere 0.5 mL metanol numuneleri 

ilave edildi ve daha sonra bu karıĢımlar 0.25 μm filtre ile ĢiĢeler kullanılarak filtre edildi. 

Süzüntüler HPLC ile analiz için kullanıldı. 

 Kolon: Thermo 250mm x 4,6 mm x 5 μm ID, hypersil gold 

 Çözücü A: Su: Formik Asit (98:2)  

 Çözücü B: su: Asetonitril: Formik Asit (78:20:2)  

 Kolon sıcaklığı: 28 ± 1 °C 

 Enjeksiyon hacmi: 20 μL  

 

Standart stoklar: 

 Galik asit: 30 ppm (280 nm) 

 Kolorojenik asit: 60 ppm (280 nm) 

 Kafeik asit: 20 ppm (320 nm) 

 4-Hidroksi aenzoik Asit: 40 ppm (280 nm)  

 Vanilik asit: 20 ppm (280 nm) 

Mobil faz akıĢ hızları: 

 1 dak, 0.75 mL / dk, (A % 75 / B % 25) 
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 5 dak, 0.75 mL / dk, (A % 50 / B % 50) 

 10 dak, 0.75 m L / dk,  (A % 25 / B % 75) 

 12 dak, 0.75 mL / dk, (A % 25 / B % 75) 

 15 dak, 0.75 mL / dk, (A % 0 / B % 100) (hafifçe değiĢtirildi) 

Sistem bileĢenleri:  SPD-M20A diyot dizisi detektörü, SIL-20A HT otomatik 

örnekleyici, CTO-20A kolonlu fırın ve DGU-20A5 gaz alma ünitesi.  

Prosedür: Fenolik asitler, Tablo 1'deki parametrelere göre tayin edildi. Standart 

grafiklerin kalibrasyon katsayıları (R
2
) 0.990'dan büyüktü. 

2.2.9. PPO'nun enzimatik yöntem ile tayini  

 PPO aktivitesi, sürekli spektrofotometrik aktivite tayini yöntemi ile belirlendi.  

Reaktifler : 

1. 50 mM potasyum fosfat tamponu (pH 6.5) 

2. 5 mM L-3,4-dihidroksifenilalanin çözeltisi 

3. 2.1 mM L-askorbik asit çözeltisi 

4. 0.065 mM etilendiamintetraasetik asit çözeltisi (EDTA) 

5. PPO enzim çözeltisi (reaktif A'da 500 - 1000 ünite / mL PPO içerir) 

Reaksiyon karıĢımındaki reaktif konsantrasyonları: Tablo 2'de görüldüğü gibi, 3 mL 

reaksiyon karıĢımındaki reaktiflerin konsantrasyonları; potasyum fosfat tamponu 50 mM, 

L-askorbik asit, 0.17 mM ve PPO, 50-100 ünite Ģeklinde ayarlandı (Dawson vd., 1955; 

Marumo vd., 1986).  

Prosedür: Tablo 2'deki ilk dört reaktif (mililitre cinsinden) uygun kuvars küvete 

pipetlendikten sonra ters çevrilerek karıĢtırıldı ve 25 °C'de dengeye getirildi. 

Spektrofotometre'de A265nm sabitlenene kadar izlendi. Daha sonra, reaktif E ilave edilerek 

hemen ters çevrilip karıĢtırıldı ve 5 dakika sonunda A265nm'deki azalma kaydedildi. 

A265nm/dk, hem numune hem de kör için maksimum doğrusal oran kullanılarak elde 

edilir. 

 

Aktivitenin Hesaplanması: Enzim aktivitesi Denklem 3 kullanılarak hesaplandı. 

265 nm RK 265 nm kör(ΔA  /dk)  - (Δ
Uni

A  / dk)

(0.001) 
te / mg enzim 

(mg enzim /
= 

 RK)
                 (3) 

0.001 = 3 mL'lik bir reaksiyon karıĢımındaki (pH 6.5 sıcaklık 25 °C) absorbansın (A265nm) 1 

dakikadaki değiĢimi.   

RK = Reaksiyon KarıĢımı (3 mL) 
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PPO aktivitesinin tanımı: Bir ünite PPO aktivitesi, 25 °C'de pH 6.5'te L-3,4-

dihidroksifenilalanin ve L-askorbik asit içeren 3 mL'lik bir reaksiyon karıĢımında A265 nm'de 1 

dakikada 0.001'lik bir değiĢikliğe neden olan enzim miktarı olarak tanımlandı. 

 

Tablo 2.1. Fenolik asitlerin analiz parametreleri 

Örnek adı UV (nm) RT(dk) % 100 % 80 % 40 % 20 % 10 

Gallik asit 280 4.187 30 ppm 24 ppm 12 ppm 6 ppm 3 ppm 

Kollojenik asit 280 4.877 60 ppm 48 ppm 24 ppm 12 ppm 6 ppm 

Kafeik asit 320 6.797 20 ppm 16 ppm 8 ppm 4 ppm 2 ppm 

4-hidroksi benzoik asit 280 6.763 40 ppm 32 ppm 16 ppm 8 ppm 4 ppm 

Vanilik Asit 280 9.793 20 ppm 16 ppm 8 ppm 4 ppm 2 ppm 

Tablo 2.2. Reaktif karıĢımı ve kör bileĢimleri 

Reaktif Reaksiyon KarıĢımı (mL) Kör (mL) 

Reaktif A (Tampon) 2.60 2.80 

Reaktif B (L-DOPA) 0.10 0.10 

Reaktif C (L-Askorbik Asit) 0.10 0.00 

Reaktif D (EDTA) 0.10 0.10 

Reaktif E (Enzim çözeltisi) 0.10 0.00 

2.2.10. Su aktivitesi 

 Su aktivitesi (aw) ölçümü  25 °C'de su aktivitesi ölçüm cihazı kullanılarak yapıldı. 

Belirli miktarlarda kuru üzüm numuneleri homojenize edildikten sonra, siyah kuru üzüm 

suyu numuneleri ise doğrudan okuma hücresine yerleĢtirildi. Bölme havasındaki su 25 

o
C'de dengeye ulaĢtıktan sonra aw ölçüldü  (AktaĢ ve Polat, 2007). 

 

2.2.11. Toplam bakteri sayımı 

 Numunelerdeki toplam bakteri sayımı, Braide ve ark. (2012)'nın metoduna göre 

numunelerin buzdolabında +4 °C'de depolanması sırasında 0., 7. ve 14. günlerde yapıldı. 

10 mL numune, 90 mL steril damıtılmıĢ suyla seyreltildi ve 10 kat seyreltme elde etmek 

için iyice karıĢtırıldı. Her bir örnek için besi yeri olarak, 30-300 CFU / mL bakteri içeren 

çift besin agar plakaları kullanıldı. Seri olarak 8-10 kat seyreltilmiĢ numuneler, 37 ± 1 

°C'de bu plakalar üzerine 48 saat süreyle inkübe edildi. Daha sonra, numunelerdeki 

toplam bakteri sayıları, YayılmıĢ Plaka Tekniği kullanılarak belirlendi. 

 Plakadaki koloni sayısı x Numune dilüsyonunun tersi = Bakteri sayısı / mL  
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2.2.12. Duyusal değerlendirme 

 Siyah kuru üzüm suyunun duyusal olarak değerlendirilmesi çok önemlidir ve yeni 

ürünlerin kabul edilebilirliğini göstermek için güvenilir bir fikir verir. Örnekler plastik bir 

ĢiĢenin içinde en az on panelciye verildi. Numuneler, buzdolabında +4 °C'de depolanma 

sırasında 0., 7. ve 14. günlerde görünüm, aroma, tat, tatlılık ve doku / ağız hissi gibi 

duyusal değerlendirme kriterleri ve tüketici tarafından kabul edilebilirlikleri açısından 

panelistler tarafından değerlendirildi. Puanlamada 5 puanlık bir hedonik skala kullanıldı; 1 

puan hiç hoĢ değil, ve 5 puan çok hoĢ anlamındaydı (Watts, 1989). 

 

2.2.13. Ġstatistiksel analiz 

 Bu çalıĢmada, bütün deneyler paralel üç tekrar Ģeklinde yapıldı. Tablo ve 

Ģekillerde verilen rakamların herbiri üç farklı ölçümün aritmetik ortalamasını 

göstermektedir. Ayrıca, elde edilen verileri analiz etmek için PROC GLM (Genel 

Doğrusal Model) prosedürü (SAS, 1999) kullanılmıĢtır. Öte yandan, (≥ 0.05) seviyesinin 

altındaki tüm özellikler için araçlar arasında bir karĢılaĢtırma yapmak amacıyla Duncan 

Çoklu Aralık Testleri kullanıldı. 

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

3.1. Siyah kuru üzümlerde nem içerikleri 

 Siyah kuru üzümün nem içeriğinin belirlenmesi, üzüm meyvelerinin raf ömrünü 

tüketenlerin tahmininde önemli bir rol oynar. Üzüm özellikleri doğrudan kuru üzüm 

kalitesini etkiler. Kuru üzüm, düĢük nem içeriği nedeniyle bozulabilir tarım ürünleri 

olarak kabul edilmez (Christensen, 1995). ġekil 1'de gösterilen veriler, belirlenen en 

yüksek nem içeriğinin (% 16.5) örnek B'de, en düĢük nem içeriğinin (% 14.9) ise örnek 

C'de bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, diğer örneklerden önemli ölçüde farklı olan 

örnek C hariç, tüm numunelerde nem içeriği arasında önemli bir fark gözlenmedi. Bu 

sonuçlar, nem içeriği aralığını % 11-18 arasında bildirenlerle uyumludur (Christensen, 

1995).  

 

3.2. Siyah kuru üzüm sularının pH değerleri 

 Meyve suyunda biyoaktif bileĢiklerin kararlılığını aydınlatan önemli kalite 

özelliklerinden biri pH'dır. Meyve suyunda düĢük pH'ın nedeni organik asitler gibi 

bileĢiklerdir. Kurutma ve iĢleme sırasında pH yükselebilir veya düĢebilir (Tasnim ve ark. 
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2010). ġekil 2'ye göre, A'nın, en yüksek pH değerine (4.23) ve 14 depolanan D'nin de en 

düĢük pH değerine (2.96) sahip olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, depolama süresinin 

tüm numunelerin pH değerleri üzerinde etkili olduğu ve bunun bir sonucu olarak 1 ve 2 

 

 

ġekil 1. Kuru üzüm numunelerinin nem içerikleri 

hafta sonra pH değerinde kademeli bir düĢüĢ görülmektedir. Bu sonuç, pastörizasyon ve 

kimyasal koruyucuların, ortam sıcaklığında üç ay boyunca depolanan elma suyunun 

kalitesi ve raf stabilitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi ile ilgili Mehmood ve 

arkadaĢlarının (2008) çalıĢmasında elde edilen sonuçlar ile uyumludur. Bununla birlikte, 

benzer sonuçlar Wisal ve ark. (2013) tarafından da bulunmuĢtur. Ayrıca, meyve sularında 

depolama sırasında mikrobiyal ve enzimatik aktivitelerin de pH değerinde düĢüĢe neden 

olabileceği bildirilmiĢtir (Ġbrahim, 2016).  

 

3.3. Siyah kuru üzüm sularının TSS (
o
Briks) değerleri 

 Farklı depolama periyodunda depolanan siyah kuru üzüm suyunun TSS değerleri, 

ġekil 3'te verilmiĢtir. En yüksek TSS değerleri, taze A ve B örneklerinde sırasıyla % 18.06 

ve % 20.33 olarak belirlenmiĢtir. TSS değerlerinin, bütün öerneklerde depolama süresince 

kademeli olarak azalıp iki hafta sonunda en düĢük değerlere ulaĢtığı görülmektedir. Bu 

bulgu, Wisal ve arkadaĢlarının (2013) yaptığı çalıĢmalarla uyumludur. 20 gün boyunca 

soğutulduktan sonra çilek suyunda yaklaĢık TSS değerinin 0.5 kat azaldığını 

bildirmiĢlerdir. Arin ve Akdemir (2004) de TSS'nin saklama süresi (2 ay) sonunda 

azaldığını bildirmiĢlerdir. Ancak, Bull ve ark. (2004) ayrıca TSS‘nin ısıl iĢlem görmüĢ 

Valencia ve Navel portakal suyunun + 4 °C'deki buzdolabında saklama süresi boyunca 
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önemli ölçüde değiĢmediğini göstermiĢtir. Öte yandan, Mgaya-Kilima (2014) ile 

Bhardwaj ve Pandey (2011) tarafından yapılan gözlemlerde, +4 °C ve 28 °C sıcaklıklarda 

6 ay boyunca gözlemlenen roselle-meyve karıĢımlarının TSS içeriğinde hafif bir artıĢ  

 

 

ġekil 2. Siyah kuru üzüm sularının pH değerleri  

 

ġekil 3. Kuru üzüm sularının TSS içerikleri (°Briks değerleri) 

 

bildirmiĢlerdir. TSS değerindeki artıĢ, muhtemelen polisakaritlerin monosakarit ve 

oligosakaritlere hidrolizinden kaynaklanıyor olabilir. TSS değerlerindeki azalma ise 

muhtemelen örneklerin içerdiği Ģekerlerin fermantasyondan dolayı etil alkole, yada 
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karbondioksit ve suya dönüĢmesinden kaynaklanmaktadır.  

 

3.4. Siyah kuru üzüm sularının TTA içerikleri 

 Tartarik asit, üzüm veya kuru üzüm suyunda en önemli asidik bileĢendir ve üzüm 

suyu için önemli bir standarttır (Kanellis ve Roubelakis, 1993). Üzümlerde ana organik 

asit ekstraktları tartarik, malik, ayrıca az miktarda sitrik ve süksinik asittir (Kliewer, 

1966). Farklı üzüm çeĢitlerinden elde edilen kuru üzümlerdeki diğer asitler, depolama 

sırasında tartarik, malik, sitrik, süksinik asitlere dönüĢür. Ġstatistiksel analiz, deponun 

çoğu numunede titre edilebilir asitliği etkilemediğini gösterdi. Alkolik fermantasyon 

sırasında veya malo-laktik fermantasyon sırasında laktik asit oluĢumu, hem toplam asitlik  

hem de titre edilebilir asitlik oranının düĢürülmesine neden oluduğunu ve fermantasyon 

veya stabilizasyon sırasında potasyum bitartratın çökelmesinin hem toplam asitliği hem de 

titre edilebilir asitliği azaltacağı bildirilmiĢtir (Boulton 1980). ġekil 4'te gösterildiği gibi, 

taze numunelerin çoğu arasında önemli bir fark vardır. Taze B ve D numunelerindeki 

TTA'nın sırasıyla 3.01 g / L ve 8.14 g / L olduğu tespit edildi. Üzüm çeĢitlerinin TTA'dan 

farkı bekleniyordu, bunun nedeni iklim, çeĢitlilik, genetik ve kültürel uygulama gibi bazı 

faktörlerden kaynaklanıyor olabilir (Dharmadhikari, 2010). Yüksek TTA, tartarik asidin 

varlığının bir göstergesi olabilir (Kodur, 2011). ġekilde görüldüğü gibi, iki hafta boyunca 

depolanan D numunesi en fazla TTA değerini (9.577 g / L) gösterirken, taze hazırlanan B 

numunesi en düĢük TTA değerini (3.01 g / L) göstermiĢtir. ġekil 5'e göre ise, tüm 

numunelerin TTA değerleri, azalan pH değerleri ile doğrusal olarak artmıĢtır. 
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ġekil 4. Siyah kuru üzüm sularının TTA içeriği 

 

ġekil 5. pH ve TTA arasındaki iliĢki. 

 

3.5. Siyah kuru üzüm sularında tayin edilen Ģekerlerin türleri ve deriĢimleri 

 Meyve ürünlerinin en önemli bileĢenlerinden biri, raf ömrünün uzaması için doğal 

bir gıda maddesi olarak da önemlidir ve aynı zamanda Ģekerdir (Bhardwaj ve Pandey 

2011). Üzümdeki Ģeker içeriği, kabul edilebilir kalitede kuru üzüm veya sofralık üzüm 
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elde etmek için esastır. Kurutma öncesi ilk Ģeker içeriğinin 22 °Briks'ten daha fazla 

olması gerektiği belirtilmiĢtir (Amerine, 1981). Kuru üzüm suyunun tatlı bir tadı vardır; 

sonuç olarak, kuru üzüm suyunun kalitesini değerlendirmek için ana parametreler 

Ģekerlerin konsantrasyonu ve pH asitliğidir. Temel olarak, üzüm veya kuru üzüm 

suyunda bulunan sükroz, glukoz ve fruktozun iz içeriği ile, suda en fazla çözünür olanı 

olduğu düĢünüldü, çünkü bir monosakarit olarak indirgen Ģekere aitti. Daha da önemlisi, 

kuru üzüm suyundaki heksoz Ģekeri, mayalar tarafından yürütülen anaerobik 

fermantasyon yoluyla alkole dönüĢtürülür.  

 Tablo 3, siyah kuru üzüm suyu örneklerindeki Ģeker konsantrasyonları  

göstermektedir. Kuru üzüm suyunda glukoz (53.52 - 99.127 g / L) ve fruktoz (45.04-

104.80 g / L) ve eser miktarda sukroz (0-16.67 g / L) olmak üzere üç tür Ģeker tanımlandı. 

Bu sonuçlar, 8 farklı üzüm türünde glukoz ve fruktoz konsantrasyonunun, sırasıyla 89.4 

ile 144.24 g / L ve 92.1 ile 139.4 g / L arasında değiĢen baskın Ģekerler olduğunu 

gözlemleyen Duran (2014)'ın sonuçları ile tutarlıdır. 

Tablo 3. Siyah kuru üzüm sularınında tayin edilen Ģeker türleri ve deriĢimleri 

  ġeker türleri ve deriĢimleri (g/L) 

Numuneler Zaman Glukoz Fruktoz Sükroz Glu / Fru Glu / (Fru + Suc) 

A Taze 79.30 83,43 0.00 0.95 0.95 

A Bir hafta 77.69 82,85 0.26 0.93 0.93 

A Ġki hafta 53,52 45.04 0.89 1,18 1.16 

B Taze 99.12 104,80 6.52 0.94 0.89 

B Bir hafta 94,39 100,51 0.01 0.93 0.93 

B Ġki hafta 99.10 98,71 0.46 1.00 0.99 

C Taze 63.15 57,90 0.00 1.09 1.09 

C Bir hafta 62.86 60.05 0,36 1.04 1.04 

C Ġki hafta 60.05 53,26 0.04 1.12 1.12 

D Taze 67.37 68,85 16.67 0.97 0,78 

D Bir hafta 66,60 70,64 0.16 0.94 0.94 

D Ġki hafta 56,93 53.15 0.15 1.07 1.06 

Tabloya göre, glukoz / fruktoz oranı 0,97-1,07 arasındadır. Ayrıca, glukoz / (fruktoz + 

sukroz) oranının 0.95-1.06 arasında olduğu da görülmektedir. Bunlar, birkaç araĢtırmacı 

tarafından bildirilen sonuçlara benzer. Shiraishi ve arkadaĢları (2010), glukoz / (fruktoz + 

sukroz) oranının 0.8'den yüksek olduğunu, Ģeker kompozisyonunun üzüm türlerine bağlı 

olduğunu bildirmiĢtir. Dai ve ark. (2011), glukozun fruktoza oranının 0.47-1.12 arasında 

değiĢtiğini, ve üzümlerin olgunluk derecesine bağlı olduğunu bildirmiĢtir. Öte yandan, bu 
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çalıĢmada elde edilen sonuçların Elsheikh ve ark. (2014) tarafından, buzdolabında 

saklanan Abu Samaka konsantresinin toplam Ģekerlerinin 2 ay sonra azaldığını bildiren 

çalıĢması ile de tutarlı olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

3.6. Siyah kuru üzümlerde ve üzüm sularında tayin edilen fenolik asitler 

 Soğutma, gıdalardaki kimyasal ve biyolojik süreçleri ve buna eĢlik eden bozulma 

ve besin kalitesi kaybını yavaĢlatır. Karotenoidler, flavonoidler ve fenolik asit 

bileĢiklerinin üzüm veya kuru üzüm suyunda biyoaktivitesi gibi yeterli miktarda 

fitokimyasal oluĢumu kalite ve yüksek beslenme değeri standart olabilir. Kahkonen ve 

ark. (2012), üzüm suyunun fenolik bileĢikler gibi önemli bir biyoaktif bileĢik kaynağı 

olduğunu ve bu ürünün tüketiminin tüketici sağlığına yönelik çeĢitli sağlık yararlarıyla 

iliĢkili olduğunu açıklamıĢtır. Tablo 4, incelenen kuru üzümlerin çekirdek ve etlerinde  

belirlenen fenolik bileĢiklerin türlerini ve miktarlarını göstermektedir.  

 

Tablo 4. Siyah kuru üzüm çekirdeklerinde ve etlerinde tayin edilen fenolik asitler 

 
Fenolik Asitlerin deriĢimleri (mg/kg) 

Örnekler A B C D 

Fenolik asit Çekirdek Et Çekirdek Et Çekirdek Et Çekirdek Et 

Gallik 404.96 532.69 607.78 650.46 699.31 704.01 818.76 745.68 

Klorojenik  604.86 428.26 278.09 843.84 592.5 1855.8 599.7 1137.34 

Vanilik 27.19 99.9 47.7 108.55 15.75 85.78 15.67 77.22 

Toplam 1037.01 1060.85 933.57 1602.85 1307.56 2645.59 1434.13 1960.24 

 

Bu sonuçlar, klorojenik, gallik ve vanilik asidin, siyah kuru üzümün hem çekirdeklerinde 

hem de etlerinde biyoaktif fenolik bileĢik türleri olarak tespit edildiğini göstermektedir. 

Ayrıca, siyah kuru üzümün çekirdeklerinde ve etlerinde belirlenen fenolik asitlerin 

toplamlarının sırasıyla 933.57 ila 1434.13 mg / kg ve 1060.85 ila 2645.59 mg / kg 

arasında değiĢmiĢtiği de görülmektedir. Kuru üzümün çekirdek ve etindeki fenolik asit 

konsantrasyonlarının değiĢmesi, Hassan ve ark. (2015) tarafından belirtildiği gibi üzüm 

çeĢitlerinden, kurutma ve depolama koĢullarından kaynaklanmaktadır. Bu çalıĢmada elde 

ettiğimiz sonuçlar, Shi ve ark. (2003) ile Eyduran ve ark. (2015) tarafından elde edilen 

sonuçlar ile uyumludur. Öte yandan, Tablo 5'te verilen sonuçlar aynı fenolik asit 

bileĢiklerinin taze kuru üzüm suyunda ve soğutulmuĢ kuru üzüm sularında bir ve iki hafta 

boyunca farklı bir konsantrasyonda tanımlandığını göstermektedir. Tablo 5'te ayrıca 
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gallik, klorojenik ve vanilik asitler açısından en yüksek içeriklerin, diğerlerinden önemli 

ölçüde farklı olan sırasıyla taze A, C ve D kuru üzüm suyu örneklerinde bulunduğu da 

görülmektedir. Bu sonuçlar, fenolik bileĢiklerin biyoyararlanımıyla ilgili yüksek besin 

değerini göstermektedir. Bu bileĢiklerin artan ve azalan seviyeleri bir ve iki haftalık 

depolamadan sonra, siyah kuru üzüm suyunun organoleptik niteliklerini değiĢtirmektedir. 

 ġekil 6'da görüldüğü gibi, gallik asit bileĢiği, kuru üzüm suyunun depolanma 

süresince bir hafta ve iki hafta sonra A numunesinde belirgin bir Ģekilde artmıĢ, aynı 

zamanda D numunesinde bir hafta sonra hafifçe artmıĢ ve iki hafta sonra ise önemli 

ölçüde artmıĢtır.  

 Diğer taraftan, taze kuru üzüm suyu numunesi B'deki gallik asidin miktarı, bir ile 

iki haftalık depolama arasında anlamlı bir farklılık göstermedi. Ancak, gallik asit 

miktarındaki (17.23) en yüksek artıĢ, iki hafta sonra A numunesinde kaydedildi. 

Klorojenik asit, bir hafta depolamadan sonra A ve B numunelerinde anlamlı bir Ģekilde 

artarken, vanilik asit bileĢiği A numunelerinde önemli ölçüde değiĢti ve bir ve iki hafta  

 

Tablo 5. Siyah kuru üzüm sularında galik, klorojenik ve vanilik asitler 

 DeriĢimler (mg/kg)  

Fenolik asitler A B C D Depolama 

Galik asitler 67.99 ± 0.53 52.09 ± 0.10 104.37 ± 0.15 115.63 ± 0.56 

Taze 
kloroenik asit 67.96 ± 0.67 29.48 ± 0.44 242.87 ± 0.85 132.66 ± 0.20 

Vanilik asit 17.67 ± 0.42 6.61 ± 0.01 13.68 ± 0.65 8.43 ± 0.02 

Toplam 153.62 88.18 360.91 256.71 

Galik asitler 81.38 ± 0.09 50.86 ± 0.74 106.07 ± 0.37 118.28 ± 0.47 

Bir hafta 
Kloroenenik asit 84.28 ± 0.23 33.66 ± 0.29 232.98 ± 0.05 70.37 ± 1.65 

Vanilik asit 12.72 ± 0.02 6.68 ± 0.10 12.7 5 ± 0.15 7.95 ± 0.17 

Toplam 178.38 91.19 351.80 196.60 

Galik asitler 85.22 ± 0.28 47.48 ± 0.81 110.03 ± 0.20 126.03 ± 0.09 

Ġki hafta 
kloroenik asit 79.30 ± 0.37 26.99 ± 028 232.49 ± 0.01 42.62 ± 0.18 

Vanilik asit 12.99 ± 0.05 6.32 ± 0.02 13.34 ± 0.35 8.31 ± 0.27 

Toplam 177.51 80.79 355.86 176.96 
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ġekil 6. Kuru üzüm suyunda fenolik asitler. 

 

sonra B örneğinde önemli bir Ģekilde değiĢmedi. Fennolik asit bileĢimi A numunelerinde 

önemli ölçüde değiĢti ve bir ve iki hafta sonra B örneğinde önemli bir Ģekilde değiĢmedi.  

 SoğutulmuĢ depolama süresinin sonunda, fenolik bileĢiklerin mevcudiyetindeki 

farklılıklar, fermantasyon ve bazı kimyasal reaksiyon ve enzim aktivitesine ve ayrıca 

kuru üzüm ve meyve sularının üretimi için kullanılan üzümlerin tipine, bağlı olarak, 

fenolik asit bileĢimini büyük ölçüde etkileyebilir (Eyduran ve ark., 2015). 

 

3.7. Siyah kuru üzüm ve sularında PPO aktiviteleri 

 Ġstenmeyen meyve suyu kalitesinin ana nedenlerinden biri, PPO etkisinden 

kaynaklanan enzimatik esmerleĢmedir. Meyve sularının tazeliği bir buzdolabında +4 
o
C 

sıcaklıkta saklanarak birkaç gün uzatılabilir. Böylece, kaliteyi düĢüren, duyusal 

değerlendirmeyi bozan ve bulanıklığa, esmerleĢmeye ve tortulaĢmaya neden olan 

mikrobiyal kontaminasyon önlenebilir (Lea, 1994). Yemenicioğlu ve Cemeroglu (1997), 

PPO ve peroksidaz (PO) gibi oksidatif enzimlerin, taze meyve suyunun renk ve tadının 

yanı sıra besinsel ve duyusal değerleri azaltmada ana faktör olduğunu göstermiĢtir. ġekil 

7'de gösterildiği gibi, en yüksek polifenoloksidaz enzimi değeri, kuru üzüm numunesi 

D'de gözlendi ve diğer numunelerden daha üstündü. En düĢük PPO seviyesi, numune 

A'da bulundu. Ayrıca, mevcut deneysel koĢullar altında, taze kuru üzüm suyu numuneleri 

arasında, taze kuru üzüm suyu numunesi A'da maksimum PPO değeri bulundu ve 

minimum değer, numune D'de gözlendi (ġekil 8). Belki de sonuçlardaki farklılıklar, 

üzümün türüne, asitliğine, depolama süresine, kurutma türüne ve meyve suyu arıtma 
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iĢleminden kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlar önceki çalıĢmalarda elde edilen sonuçlarla 

tutarlıdır (Wesche-Ebeling ve Montgomery, 1990; Zemel ve diğerleri, 1990). 
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ġekil 7. Kuru üzümde PPO aktiviteleri 

 

ġekil 8. Siyah kuru üzüm sularında PPO aktiviteleri 

 

3.8. Siyah kuru üzüm ve siyah kuru üzüm sularında aw 

 aw suyun gıda ürünlerinde yapısal veya kimyasal olarak ne kadar sıkı bağlandığını 

gösterir. Gıda güvenliği için önemli bir rol oynayan aw, mikrobiyal büyüme, kimyasal / 

biyokimyasal reaksiyon oranları ve fiziksel özelliklerle sıkı sıkıya iliĢkilidir. Bu nedenle, 

örnek olarak, enzimatik olmayan esmerleĢme reaksiyonunun hızı, aw arttıkça artar ve 0.6-

0.7'ye ulaĢıldığında maksimum hıza ulaĢır. Gıda bozulmasına neden olan bakterilerin büyük 

çoğunluğunun çoğalabileceği en düĢük aw değeri yaklaĢık 0.90'dır. Küflerin ve mayaların 

çoğalması için en düĢük değer 0.78 ve mikotoksijenik küflerin çoğalması için alt sınır ise 

yaklaĢık 0.61'dir (Beuchat 1981). Saf suyun aktivitesi 1.00 ve tamamen dehidre edilmiĢ 

yiyeceklerin aw'si 0.00'dır. aw değeri 0.00 - 1.00 arası ölçekte olan bir gıdanın, % 0-100'lük bir 

ölçekte olan Denge Bağıl Nem (ERH) ile ilgilidir. Böylece, % ERH = aw x 100 olur. Bir 

gıdanın aw'si, gıdada suyun "ne derece" bağlı olduğunu ve bunun kimyasal / biyokimyasal 
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reaksiyonlara katılması ve mikrobiyal büyümeyi kolaylaĢtırması için uygunluğunu açıklar 

(Mossel ve diğerleri 1995).  

 Kuru üzümlerin yanı sıra, iki hafta boyunca soğukta depolanmıĢ taze kuru üzüm suları 

ve kuru üzüm sularının aw değerlerinin ölçümünden elde edilen sonuçlar sırasıyla ġekil 9 ve 

ġekil 10'da görülmektedir. Kuru üzüm ve taze kuru üzüm sularının aw değerleri 25˚C'de 

sırasıyla 0.484-0.519 ve 0.949-0.955 arasında değiĢmektedir. Kuru üzümler için elde edilen 

aw değerleri, Mossel ve arkadaĢları (1996) tarafından saptanan değerlerden (0.55-0.80) daha 

düĢüktür. Bu fark, farklı kurutma iĢlemlerinin ve meyve suyu iĢlemlerinin bir sonucu olabilir. 

Ayrıca, çoğu kuru üzüm suyu ürününün ölçülen aw'leri, ürünlerin depolama süresinin 

artmasıyla bir miktar artmıĢtır. Bu sonuçlar muhtemelen toplam çözünen katı maddenin 

azalmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

ġekil 9. Siyah kuru üzümlerde aw. 

 

ġekil 10. Kuru üzüm sularında aw. 

 

3.9. Toplam bakteri sayımı 
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 Gıda güvenliği, yeterli beslenme içeriği ve koruyucu ve katkı maddesi içermeyen 

biyoyararlanımı sağlamak, orijinal gıda ürünleri üzerindeki etkiyi en aza indirecek 

Ģekilde iĢlenmiĢ olan halk sağlığı ve tüketiciyi koruma olgusudur (Reed ve Grivetti, 

2000). Tüketici sağlığının korunması için, siyah kuru üzüm suyu üretiminde iyi hijyenik 

uygulamalar (GHP) çok önemlidir. Ayrıca, iyi üretim uygulamaları (GMP) da, siyah kuru 

üzüm suyunun kalitesini ve güvenliğini olumlu yönde etkileyebilir. Üzüm suyu, ham 

maddeden üretimin sonuna kadar herhangi bir noktada kontamine olacak ve tüketicilere 

ulaĢana kadar bulaĢıcı patojenlerin kaynağı olabilir. Mikrobiyal popülasyon, pH, gerçek 

hijyen koĢulları, üretim prosesleri ve depolama koĢulları gibi çeĢitli faktörlere bağlıdır. 

Buzdolabı her zaman meyve suyunun besin değerini koruyarak raf ömrünü uzatmanın en 

iyi yolu değildir.  

 ġekil 11'deki verilere göre, mikroorganizma sayısındaki artıĢın çoğu numunede 

depolamanın ilk haftasında olduğu, ardından depolama süresinin sonunda sonuçların 

maksimum değerlere ulaĢtığı görülmektedir. Taze kuru üzüm suyunda toplam 

mikroorganizma sayısının D ve B örneklerinde sırasıyla 8.48 ve 7.09 CFU / mL olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu sonucun sebebi, siyah kuru üzüm suyunun hazırlanması sırasındaki iyi 

hijyen uygulama koĢullarına ulaĢma derecesinden kaynaklanıyor olabilir. Diğer taraftan, 

tüm taze hazırlanmıĢ siyah kuru üzüm suyu numunelerindeki mikroorganizma 

popülasyonunda, numunelerin depolama süresince bir fark görülmemektedir. BaĢka bir 

deyiĢle, taze hazırlanmıĢ siyah kuru üzüm suyu numunelerinde mikroorganizmaların 328 

11  

ġekil 11. Toplam bakteri sayımı 

sayısında çok az bir artıĢ görülmektedir. Bu sonuçlar, Elsheikh ve arkadaĢları (2014) 

tarafından yapılan ve toplam mikrobiyal sayının depolanmanın baĢlangıcında sıfır olduğu 
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ve 2 ay sonra artmaya baĢladığını belirten çalıĢmalarıyla uyumlu olduğu görülmektedir. 

Ayrıca bu sonuçlar, Kaddumukasa (2017)'nın, 24 °C ve 4 °C'deki renkli ve Ģeffaf 

ĢiĢelerde tutku meyvesi, ananas ve mango meyve sularının mikrobiyolojik analizlerinde 

elde ettiği sonuçlar ile de uyumludur.  

3.10. Siyah kuru üzüm sularının duyusal değerlendirmesi 

 Bu çalıĢmada, duyusal değerlendirme, kalite kontrolünün vazgeçilmez bir parçası 

olarak, taze kuru üzüm suyunun ve iki hafta boyunca soğutulmuĢ numunelerin kalite 

güvencesinin bir göstergesi olarak kullanılmıĢtır. Duyusal analiz, 10 panelist (5 kadın ve 

5 erkek ve 18 ve 40 yaĢ arasında) tarafından tüketicinin kabul edilebilirliği açısından 

soğukta depolamanın baĢında, ortasında ve sonunda gerçekleĢtirildi. Değerlendirilen 

özellikler (görünüm, aroma, tat, tatlılık ve doku ağzı hissi), duyusal özelliklerin 

yoğunluğuna göre beĢ noktalı hedonik bir ölçek kullanarak puanlandı. 

 Tablo 6'de, taze hazırlanmıĢ kuru üzüm suyu numunelerinin tüm duyusal 

özelliklerde en yüksek kabul edilebilirliğe sahip oldukları açıkça görülmektedir. Bu, 

meyve suyunun tazeliğiyle ilgili olabilir (Akusu, vd., 2016). Ayrıca, Tablo 6'da 

görüldüğü gibi, tüm örneklerin renk hariç diğer tüm duyusal özelliklerinde, depolama 

süresinin ortasında (1 hafta) çok az, sonunda (2 hafta) ise önemli ölçüde azalma olduğu  

Table 6. S yah kuru üzüm sularının duyusal değerlend rmes  

Test Süresi Renk Lezzet Tat Tatlılık Doku /Ağız hissi 

A Taze 4.00 ± 0.62ab 4.35 ± 0.52a 3.75 ± 0.67a 3.40 ± 0.80a 3.75 ± 1.06a 

B Taze 3.60 ± 0.73abc 3.75 ± 0.67abc 3.40 ± 3.93a 3.05 ± 1.25a 3.30 ± 0.67ab 

C Taze 3.80 ± 0.88ab 3.80 ± 1.22ab 3.75 ± 0.35a 3.35 ± 0.81a 3.80 ± 0.97a 

D Taze 4.25 ± 0.75a 3.85 ± 1.10ab 3.65 ± 0.78a 3.50 ± 0.91a 3.20 ± 1.25ab 

A 1 hafta 3.35 ± 0.78bcd 2.60 ± 0.73de 2.35 ± 0.85b 1.95 ± 0.76cd 2.50 ± 1.08b 

B 1 hafta 3.85 ± 0.62ab 3.10 ± 1.24bcd 3.25 ± 0.97a 2.90 ± 0.80ab 2.75 ± 1.07b 

C 1 hafta 3.55 ± 0.59abc 2.35 ± 0.57def 2.00 ± 0.33bc 2.00 ± 0.62cd 2.50 ± 0.81b 

D 1 hafta 4.05 ± 0.49ab 3.00 ± 0.52cd 2.20 ± 0.71b 2.30 ± 0.91bc 2.50 ± 0.57b 

A 2 hafta  3.10 ± 0.61cd 1.50 ± 0.52gh 1.30 ± 0.34ed 1.35 ± 0.52de 1.25 ± 0.58c 

B 2 hafta  2.80 ± 0.53d 1.80 ± 0.67fhg 1.25 ± 0.63ed 1.15 ± 0.78e 1.55 ± 0.55c 

C 2 hafta 2.70 ± 0.58d 1.25 ± 0.58 h 0.70 ± 0.53e 1.10 ± 0.51e 1.35 ± 0.57c 

D 2 hafta  3.90 ± 0.80ab 2.20 ± 0.75efg 1.50 ± 0.47cd 1.40 ± 0.56ed 1.50 ± 0.57 

 

da görülmektedir. Bu sonuç, duyusal değerlendirme sonucunun, portakal / ananas suyu 

karıĢımlarının renk, lezzet, tat ve genel kabul edilebilirlik özelliklerinde anlamlı bir 

farklılık gösterdiğini tespit eden Akusu ve ark. (2016)'nın çalıĢması ile uyumludur.  
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Bhardwaj ve Nandal (2014) tarafından da, meyve suyu örneklerinin lezzet, renk ve acılık 

puanlarının, depolama süresinin ilerlemesi ile azaldığını göstermiĢtir. Duyusal 

özelliklerdeki zamanla meydana gelen bu değiĢimler, bazı kimyasal, mikrobiyal ve 

enzimatik reaksiyonlardan kaynaklanabilir.  

 

4. Sonuçlar 

 Bu çalıĢmada, incelenen siyah kuru üzüm suyu numunelerin hem kalitesi hem de 

güvenliği bakımlarından farklılıklar olduğu ortaya çıkarılmıĢtır.  

 Elde edilen sonuçlara göre; (1) TSS ve pH değerleri, buzdolabında +4 
o
C'de iki 

hafta süreyle depolamanın sonunda önemli ölçüde azalırken, çoğu numunedeki TTA 

hafifçe değiĢti. (2) Ġncelenen tüm örneklerde gallik, klorojenik ve vanilik asitler olmak 

üzere üç farklı fenolik asit yanı sıra, glukoz, fruktoz ve sukroz olmak üzere üç farklı 

Ģeker belirlendi. (3) Taze hazırlanan siyah kuru üzüm suyu ile, buzdolabında +4 
o
C'de bir 

ve iki hafta boyunca depolanan siyah kuru üzüm suyunun toplam mikrobiyal içeriği 

önemli ölçüde değiĢmedi. (4) Buzdolabında +4 
o
C'de bir ve iki hafta boyunca depolanan 

siyah kuru üzüm suyunun su aktivitesi bir miktar azalırken, polifenoloksidaz aktivitesi, 

önemli ölçüde azaldı. 

 Sonuç olarak; (1) taze siyah kuru üzüm suyu numunelerinin, TTS, pH, fenolik 

asitlerin miktarı, görünüm, tatlılık ve aroma gibi duyusal değerlendirme sonuçlarından 

elde edilen kalite parametrelerine göre, bir-iki hafta boyunca buzdolabında +4 
o
C'de 

depolanan numunelerden daha üstün olduğu, (2) Tohumlardaki ve kuru üzüm etindeki 

fenolik asit konsantrasyonlarındaki değiĢimin üzüm çeĢitlerinden, üzüm suyu elde etmek 

için kullanılan kurutma yönteminden ve depolama süresinden kaynaklandığı, (3) bakteri 

sayımı ve su aktivitesinin değerlendirilmesi, iĢlenmemiĢ kuru üzüm suyu örneklerinin 

güvenliğinin, tüketicilere ulaĢana kadar iyi hijyenik uygulamalara (GHP) ve depolama 

koĢullarına bağlı olduğu söylenebilir. 

 

TeĢekkür 

 Yazarlar, bu çalıĢmaya 2017-SĠÜFEB-009 nolu proje kapsamında verdikleri 

finansal destek için Siirt Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğüne 

teĢekkürü bir borç bilirler.  

 Bu çalıĢma, "Determination of Some Quality and Safety Parameters for Black 

Raisin Juice" baĢlığı altında "International Journal of Scientific and Technological 

Research" adlı derginin 2019, 5 (4) nolu sayısının 58-76. sayfalarında yayınlanmak üzere 
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Ġngilizce araĢtırma makalesi olarak basım aĢamasındadır. Yazarlar, aynı çalıĢmanın farklı 

kitlelere ulaĢması amacıyla, Türkçe Tam Metin Bildiri olarak Anadolu 1. Uygulamalı 

Bilimler Kongresi'ne sunulmasına ve Kongrenin Tam Metin Bildiri Kitabında 

yayınlanmasına izin verdikleri için, "International Journal of Scientific and Technological 

Research" dergisinin editörler kuruluna da teĢekkür ederler. 
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FOKAL VE FOKAL OLMAYAN BEYĠN SĠNYALLERĠYLE DERĠN ÖĞRENME 

KULLANARAK EPĠLEPSĠ NÖBETĠ TAHMĠNĠN YAPILMASI 

 

ArĢ. Gör. Talha Burak AlakuĢ 

Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Ġbrahim Türkoğlu 

Fırat Üniversitesi 

ÖZET 

Epilepsi, dünya üzerinde hemen hemen her yaĢtan insanı etkileyen ve 50 milyondan fazla 

kiĢide görülen bir nörolojik rahatsızlıktır. Epilepsi nöbetleri önceden tahmin edilmesi zor 

olduğundan aniden ortaya çıkmakta ve buda kiĢilerin yaĢantılarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Hastalığın tedavisi bulunmakta ancak beyin sinyallerinin incelenmesi ve ona 

uygun bir tedavinin sunulması gerekmektedir. Manual olarak yapılan incelemeler hem zaman 

almakta hem de verilerin karmaĢık olmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar 

tabanlı ve makine öğrenmesine dayalı bir sistemin yapılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu 

çalıĢmada hazır EEG veriseti kullanılarak derin öğrenme mimarileriyle (AlexNet ve VGG-16) 

epilepsi nöbetinin tahmini yapılmıĢtır. Öncelikle veritabanından 3750‘si fokal ve 3750‘si 

fokal olmayan sinyal olmak üzere 7500 adet EEG verisi alınmıĢtır. Bu sinyal ilk adım olarak 

normalize iĢlemine tabi tutulmuĢ ve veriler [0,1] aralığına ölçeklenmiĢtir. Ardından 

sinyallerin görüntüleri elde edilmiĢ ve mimarilere uygun bir Ģekilde boyutlandırılmıĢtır. 

Boyutlandırılan sinyal imgeleri AlexNet ve VGG-16 mimarileriyle sınıflandırılmıĢ ve fokal 

ve fokal olmayan sinyallerin ayrımı yapılmıĢtır. Sinyallerin kesinlik, özgünlük ve duyarlılık 

değerleri elde edilmiĢ ve sonuçlar literatürde bu çalıĢmada kullanılan veri tabanıyla yapılan 

çalıĢmalar ile kıyaslanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın sonucunda AlexNet mimarisi daha iyi sonuç vermiĢ ve sonuçlar sırasıyla %91.72, 

%87.28 ve %88.53 olacak Ģekilde kesinlik, özgünlük ve duyarlılık için elde edilmiĢtir. Bu 

baĢarımlar VGG-16 mimarisiyle azalmıĢ ve sonuçlar kesinlik, özgünlük ve duyarlılık için 

sırasıyla %86.17, %78.14 ve %84.57 olacak Ģekilde gözlemlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler : Epilepsi tahmini, derin öğrenme, sınıflandırma, EEG.  
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Epilepsi bir nörolojik rahatsızlık olarak tanımlanmakta ve dünya üzerinde 50 milyondan fazla 

kiĢiyi etkilemektedir [1]. Epilepsi nöbeti anında normal olan beyin sinyalleri düzensiz hale 

gelmeye baĢlar ve bu durum kiĢilerde tuhaf bir Ģekilde davranmaya ve duygularında 

dengesizliğe neden olmaktadır. Epilepsinin nedeni tam olarak bilinemese de felç, yüksek ateĢ, 

baĢ travmaları, otizm gibi nedenler epilepsinin oluĢmasına yol açabilmektedir. Epileptik 

nöbetlerin bir anda ortaya çıkması ve Ģiddetli olması sadece hastaları psikolojik yönden değil 

fiziksel olarak da etkilemektedir [2]. Epilepsi yapısı incelendiğinde genel ve kısmi olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Kısmi epilepsi nöbetlerinde, hastalık beynin sadece belirli bir 

bölgesinde görülmektedir. Bu durumda kiĢide bilinç açık olmaktadır ve çevresinde 

yaĢananlara hakimdir. Ancak, genel epilepside tam tersi bir durum mevcut olmakta, nöbet 

beynin tamamında gerçekleĢmekte ve kiĢilerde bilinç kaybı yaĢanmaktadır.  

Çoğu hastalıklarda olduğu gibi epilepsi için de tedaviler mevcuttur. Bunlar genellikle nöbet 

önleyici ilaçlar ve cerrahi müdahale Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. En çok kullanılan tedavi 

Ģekli ilaçlardır çünkü ilaçlarının uygulanması kolay olmakta ve bütçe açısından gayet ucuz 

olmasıdır. Ayrıca ilaçla gerçekleĢtirilen 2-5 yıl arasındaki tedavinin ardından hastaların %70‘i 

ilaçları sağlıklı bir Ģekilde bırakılabilmektedir [1]. Ancak, hastaların neredeyse %25‘i ilaçla 

tedaviye olumlu yanıt vermemekte ve ilaçlardan kaynaklanan yan etkilerden dolayı kiĢilerin 

günlük yaĢantısı olumsuz yönde etkilenmektedir [3,4]. Ġlaç tedavisine olumlu yanıt vermeyen 

hastalara bundan dolayı cerrahi müdahale Ģeklinde tedavi uygulanmaktadır. KiĢilere uygun 

tedavilerin verilebilmesi ve tedavi sonuçlarının takip edilebilmesi için beyin sinyallerine 

gerek kalmakta ve EEG bunu gerçekleĢtirebilmek için kullanılan en popüler yöntemin baĢında 

gelmektedir [5]. 

Elektroensefalografi (EEG) beyin içerisindeki faaliyetleri ölçmek ve takip etmek amacıyla 

kullanılan ve kafatasının belirli bölgelerine yerleĢtirilen elektrotlar aracılığıyla beyindeki 

fiziksel aktiviteyi değerlendiren bir yöntemdir. Beyindeki faaliyetleri değerlendirmesinden 

dolayı epilepsi hakkında detaylı bilgiler verebilmektedir.  

Epileptik rahatsızlıkları olan kiĢiler incelendiğinde iki çeĢit sinyalin olduğu görülmüĢ ve 

bunlar fokal ve fokal olmayan sinyaller Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. Fokal sinyaller, beynin 

epileptik bölgesinden elde edilen sinyallerken, fokal olmayan sinyaller epileptik olmayan 

bölgeden elde edilen sinyallerdir [6]. ġekil 1‘de tipik bir sağlıklı ve epileptik EEG sinyali 

örneği verilmiĢtir.  
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ġekil 1. Fokal ve fokal olmayan sinyal örneği 

 

Epilepsi ameliyatının güvenli bir Ģekilde yapılabilmesi ve ardından süren tedavinin sağlıklı 

olabilmesi için, beyin sinyallerine ve bilgisayar tabanlı makine öğrenmesi ve yapay zeka 

uygulamasına gerek duyulmaktadır. Çok sayıda verinin bulunması, sinyallerin manuel olarak 

değerlendirilmesini zorlaĢtırmakta ve hem sağlık personellerinin hem de hastaların yükünü 

hafifletecek sistemlerin geliĢtirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalıĢmada fokal ve fokal olmayan EEG sinyalleri kullanılmıĢ ve derin öğrenme ile 

sınıflandırılması amaçlanmıĢtır. Sınıflandırma yapmaktaki neden, algoritmanın iki farklı 

türdeki sinyali ne derecede ayrımını yaptığını göstermektir. Diğer bir neden ise, ileride 

yapılabilecek olan epilepsi tedavisi için geliĢtirilecek olan sistemler için bilgi sağlamaktır. Bu 

çalıĢmada öncelikle iki türden sinyaller normalleĢtirme iĢlemin tabi tutulmuĢ ve tüm 

sinyallerin [0,1] aralığında değer alması sağlanmıĢtır. Ardından AlexNet ve VGG16 derin 

öğrenme yapıları kullanılmıĢ ve iki sınıflandırıcının performans değerleri değerlendirilmiĢtir.   

Makalenin 2. kısmında bu alanda gerçekleĢtirilen çalıĢmalara değinilmiĢtir. Kullanılan 

yöntemler, sınıflandırıcılar ve baĢarım değerleri üzerinde durulmuĢtur. Bu makalede adı geçen 

çalıĢmalar ile bu çalıĢmanın baĢarımı ve sınıflandırma performansları son kısımda 

değerlendirilmiĢtir. 3. Kısımda çalıĢmada kullanılan EEG veritabanından bahsedilmiĢ ve onun 

hakkında tekniksel bilgiler araĢtırmacılara sunulmuĢtur. Ayrıca bu çalıĢmada kullanılmıĢ olan 

AlexNet ve VGG-16 mimarileriyle ilgili bilgilere değinilmiĢtir. Son kısımda, bu çalıĢmanın 
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baĢarımı ve çalıĢmada kullanılan parametrelerden bahsedilmiĢ ve çalıĢma diğer çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırılarak sonlandırılmıĢtır.  

 

ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 

Bu kısımda literatürde bu çalıĢmada kullanılan EEG verisetine ait çalıĢmalara değinilmiĢtir. 

Bu çalıĢmalarda kullanılan yöntemlere ve özellik çıkarım tekniklerine değinilmiĢtir. Ardından 

her çalıĢmanın doğruluk sonuçları belirtilmiĢtir.   

[6] numaralı çalıĢma fokal ve fokal olmayan sinyallerin ANFIS sınıflandırıcısıyla 

sınıflandırılmasına yönelik gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı bu sinyallerin 

kullanılmasıyla epilepsinin tahmin edilmesi üzerinedir. ÇalıĢmanın ilk aĢamasında fokal ve 

fokal olmayan sinyaller Fourier dönüĢümüyle alt sinyallere ayrıĢtırılmıĢ ve bu sayede zaman-

frekans alanına ait özelliklerin çıkarılması hedeflenmiĢtir. Ardından sinyallerden özellikler 

elde edilmiĢ ve bunun için istatistiksel yöntemlere ve sinyal enerjisine baĢvurulmuĢtur. 

Toplam her sinyalden ortalama, standart sapma ve enerji olmak üzere 3 farklı özellik elde 

edilmiĢtir. Özelliklerin ardından ANFIS sınıflandırıcısı kullanılmıĢ ve sinyallerin doğruluk, 

belirlilik ve hassaslık değerleri hesaplanmıĢtır. Bu değerler sırasıyla %99, %100 ve %98 

olacak Ģekilde elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada aynı bu çalıĢmada olduğu üzere Bern-Barselona 

EEG veriseti kullanılmıĢtır ve 1500 EEG sinyali ile (750 fokal ve 750 fokal olmayan) çalıĢma 

gerçekleĢmiĢtir.  

[7] numaralı çalıĢma ile DVM (Destek Vektör Makineleri) sınıflandırıcısı kullanılmıĢ ve EEG 

sinyalleri ile fokal ve fokal olmayan epilepsinin tahmini yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın ilk 

aĢamasında x ve y kanallarından elde edilen fokal ve fokal olmayan sinyaller beĢ farklı sınıfa 

ayrılmıĢtır. Bu sınıflama iĢleminde sinyallerin toplandığı kanal ve özelliği göz önüne 

alınmıĢtır. Örneğin x kanalındaki fokal sinyal ile y kanalındaki fokal olmayan sinyal FxNx 

Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Buna benzer Ģekilde diğer sinyallerde sınıflara yerleĢtirilmiĢtir. 

Ardından sinyallerden 26 farklı özellik elde edilmiĢ ve bu özelliklerin daha sonra p-değeri ve 

z-skoru analizine dayanarak seçilimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 26 özellik bu Ģekilde 5 özelliğe 

kadar azaltılmıĢ ve DVM ile sınıflandırma iĢlemi yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda doğruluk 

değeri %92.15 olacak Ģekilde gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢmada Bern-Barselona EEG veriseti 

kullanılmıĢtır ve 7500 EEG sinyali ile (3750 fokal ve 3750 fokal olmayan) çalıĢma 

gerçekleĢmiĢtir. 

[8] numaralı çalıĢmada fokal ve fokal olmayan EEG sinyallerinden entropi tabanlı özellikler 

çıkarılmıĢ ve AKA (Ampirik Kip AyrıĢımı) ve ADD (Ayrık Dalgacık DönüĢümü) 

bölgelerinden epilepsinin tahmini gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada sinyaller ayrık dalgacık 
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dönüĢümü ve ampirik kip ayrıĢımı kullanılarak alt sinyallere dönüĢtürülmüĢ ve sinyallerden 

üç farklı entropi değerleri elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan entropi değerleri Shannon, 

logaritmik enerji ve Renyi entropileridir. Ardından özellikler farklı farklı parametrelerle hem 

DVM hem de k-NN (k En Yakın KomĢu) sınıflandırıcılarıyla sınıflandırılmıĢ ve 

parametrelerin sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. En iyi baĢarım Ģehir-mesafe uzaklığı ile k-NN 

sınıflandırıcısıyla elde edilmiĢ ve sonuç %89.4 olacak Ģekilde gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢmada 

Bern-Barselona EEG veriseti kullanılmıĢtır ve 7500 EEG sinyali ile (3750 fokal ve 3750 fokal 

olmayan) çalıĢma gerçekleĢmiĢtir. 

[9] numaralı çalıĢmada aynı bir önceki çalıĢmada olduğu gibi entropi tabanlı özellikler 

kullanılmıĢ ve fokal ile fokal olmayan sinyallerin ayrıĢtırılması yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

baĢında sinyaller ampirik kip ayrıĢımı ile ayrıĢtırılmıĢ ve içkin kip fonksiyonlarından sırasıyla 

ortalama Shannon entropi, ortalama Renyi entropi, ortalama yaklaĢık entropi, ortalama örnek 

entropi ve ortalama faz entropi özellikleri elde edilmiĢtir. Ardından özellikler Student‘ın t-

testi tekniği ile analiz edilmiĢ ve sadece etkili özelliklerin kullanımı sağlanmıĢtır. 

Sınıflandırma aĢamasında LS-SVM (En Küçük Kareler Destek Vektör Makineleri) 

kullanılmıĢ ve çalıĢma sonlandırılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda doğruluk, belirlilik ve hassaslık 

değerleri hesaplanmıĢ ve bu değerler sırasıyla %87, 84% ve %90 olacak Ģekilde 

hesaplanmıĢtır. Bu çalıĢmada Bern-Barselona EEG veriseti kullanılmıĢtır ve 7500 EEG 

sinyali ile (3750 fokal ve 3750 fokal olmayan) çalıĢma gerçekleĢmiĢtir. 

[10] numaralı çalıĢmada Fourier dönüĢümü kullanılmıĢ ve fokal ile fokal olmayan sinyaller 

sınıflandırılarak epilepsi tahmini yapılmıĢtır. Ġlk aĢamada sinyaller ayrıĢtırılmıĢ ve sinyaller 

ritimlerine göre ayrılmıĢtır. Bu sayede gürültüler sinyalden atılmıĢ ve farklı frekanstaki 

sinyaller değerlendirmeye alınmıĢtır. Alt sinyallerin her biri özellik olarak değerlendirilmiĢ ve 

LS-SVM kullanılarak çalıĢma sonlandırılmıĢtır. ÇalıĢmada fokal ve fokal olmayan sinyallerin 

doğruluk değerleri %89.3 olacak Ģekilde bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada Bern-Barselona EEG 

veriseti kullanılmıĢtır ve 1500 EEG sinyali ile (750 fokal ve 750 fokal olmayan) çalıĢma 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

YÖNTEM VE METOTLAR 

EEG Veritabanı 

Bu çalıĢmada halka açık bir veriseti olan Bern-Barselona EEG veriseti kullanılmıĢtır [11]. 

2012 yılında gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada EEG veriseti oluĢturulmuĢ ve o tarihten itibaren 

düzenli bir Ģekilde epilepsi tahmin çalıĢmalarında kullanılmaktadır. EEG sinyalleri Ġsviçre 

Bern Üniversitesi Nöroloji Departmanı‘nda tedavi gören hastalardan elde edilmiĢtir. 
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Sinyallerin örnekleme oranı kanal sayısına bağlı olarak değiĢiklik göstermekte 512 Hz. ya da 

1024 Hz. Ģeklindedir. Veritabanında toplam 7500 adet olmak üzere 3750 fokal sinyal ve 3750 

fokal olmayan sinyal bulunmaktadır. Sinyaller x ve y olmak üzere iki komĢu kanallardan elde 

edilmiĢtir. ġekil 2 ve ġekil 3‘te bu veritabanında bulunan x ve y kanallarından toplanan bir 

EEG örneği verilmiĢtir. 

 

ġekil 2. Fokal sinyalin x ve y kanalındaki örneği. 

 

ġekil 3. Fokal olmayan sinyalin x ve y kanalındaki örneği. 

Derin Öğrenme Modelleri 

Derin öğrenme ilk olarak 1998 yılında ortaya çıkmıĢtır [12].  Ancak popülerliği 2012 yılında 

ImageNet yarıĢmasını kazanan AlexNet model ile artmıĢ ve o günden itibaren çok sayıda 
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çalıĢmaya öncülük yapmıĢtır [13]. AlexNet mimarisinin en önemli baĢarımı, derin 

öğrenmedeki hata oranını %26.2‘den %15.4‘e düĢürmesidir [14]. ġekil 3‘te AlexNet 

mimarisinin genel yapısı verilmiĢtir. AlexNet mimarisi ile ilgili detaylı bilgi [13] numaralı 

makaleden bulunabilir. 

VGG derin öğrenme yapısı ise 2014 yılında literatürde yerini almıĢtır [15]. Bu yapıdaki amaç 

katmanlardaki derinliğin artması olduğu için 3x3lük katmanlar bulunmaktadır. VGG-16 

mimarisindeki 16 sayısı kullanılan katmanı ifade etmektedir ve bu sayı literatürde çok derin 

anlamına gelmektedir. ġekil 4‘te VGG mimarisinin yapısı verilmiĢtir. VGG-16 mimarisi ile 

ilgili detaylı bilgi [15] numaralı makaleden bulunabilir. 

 

Önerilen Yöntemin Uygulaması 

Bu çalıĢmada AlexNet ve VGG-16 derin öğrenme mimarileri kullanılarak fokal ve fokal 

olmayan sinyallerin ayrımı yapılmıĢ ve epilepsi tahmini iĢlemi gerçekleĢmiĢtir. Ġlk olarak 

sinyaller normalleĢtirilmiĢ ve toplam 7500 adet sinyal (3750 fokal ve 3750 fokal olmayan) 

üzerinden çalıĢma gerçekleĢmiĢtir. NormalleĢtirme iĢleminin ardından elde sinyallerin 

görüntü formatları elde edilmiĢ ve görüntüler mimarilere uygun olabilmesi için yeniden 

boyutlandırılmıĢtır. AlexNet mimarisi ile sınıflandırma iĢleminin gerçekleĢebilmesi için 

fotoğraflar 227x227 Ģeklinde, VGG-16 mimarisiyle sınıflandırma yapılabilmesi için ise 

fotoğraflar 224x224 Ģeklinde boyutlandırılmıĢtır. Fotoğraf haline getirilmiĢ sinyallere ait 

görsel ġekil 4‘te verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.  a) Fokal ve b) Fokal olmayan sinyallerin imge halleri 

Ġmgelerin boyutlandırılması iĢleminin ardından sırasıyla sınıflandırma iĢlemi yapılmıĢtır. 

AlexNet ve VGG-16 mimarisi için çok sayıda parametre denenmiĢ ve en iyi sonucu verenler 

üzerinde çalıĢma gerçekleĢmiĢtir. Tüm uygulamalar MATLAB 2018b uygulamasında 
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gerçekleĢmiĢtir. Stokastik Dereceli Alçalma Yöntemi (SDAY) kullanılarak eğitim 

gerçekleĢmiĢ ve momentum değeri varsayılan olarak belirlenmiĢtir. Maksimum 50 Epoc 

olacak Ģekilde sınıflandırma iĢlemi yapılmıĢ ve öğrenme faktörü 0.0001 olacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. ġekil 5‘te önerilen yöntemin akıĢ Ģeması özetlenmiĢtir. 

 

Fokal ve Fokal 

Olmayan EEG 

Sinyalleri

Standartlaştırma

Sinyal 

Görselleştirme

Önişlem Adımı

Derin 

Öğrenme 

Modelleri

Sınıflandırma Adımı

VGG-16

224x224 

Boyutundaki 

İmgeler

AlexNet

227x227 

Boyutundaki 

İmgeler

 

ġekil 5. Önerilen yöntemin akıĢ Ģeması. 

 

 

 

 

SONUÇLAR 

Bu kısımda çalıĢmada kullanılan derin öğrenme modellerinin sınıflandırma sonuçları ve ROC 

değerleri verilmiĢtir. Ġki mimari içinde sınıflandırma baĢarımı doğruluk, belirlilik ve hassaslık 
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değerleri ile ölçülmüĢ ve sonuçları Tablo 1‘de verilerek karĢılaĢtırılmıĢtır. Her iki model için 

ROC sonuçları ġekil 6 ve ġekil 7‘de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Mimarilerin doğruluk, belirlilik ve hassaslık sonuçları 

Derin Öğrenme Mimarisi Doğruluk Belirlilik Hassaslık 

AlexNet %91.72 %87.28 %88.53 

VGG-16 %86.17 %78.14 %84.57 

 

 

ġekil 6. AlexNet modeli için ROC eğrisi. 
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ġekil 7. VGG-16 modeli için ROC eğrisi. 

 

ÇalıĢmanın sonunda bu çalıĢmada gözlemlenen baĢarım sonuçları, 2. kısımda bahsi geçen 

çalıĢmalarla karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırma sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. ÇalıĢmaların karĢılaĢtırılması (Bu çalıĢma için AlexNet mimarisinin sonucu verilmiĢtir) 

ÇalıĢma Veri Sayısı Doğruluk 

[6] 1500 %99 

[7] 7500 %92.15 

[8] 7500 %89.4 

[9] 7500 %87 

[10] 1500 %89.3 

[Bu çalıĢma] 7500 %91.72 

 

Tablo 2‘den anlaĢılacağı üzere AlexNet mimarisi diğer çalıĢmalara yakın sonuç vermiĢ ve 

özellik çıkarım kullanmadan sınıflandırma iĢleminin yüksek çıkabileceğini göstermiĢtir.  

ÇalıĢmada Bern-Barcelona EEG veritabanı kullanılmıĢ ve fokal ve fokal olmayan sinyaller 

değerlendirilmiĢtir. Klasik sınıflandırma iĢlemleri uygulanmadığından ve derin öğrenme 

aĢamasında Softmax kullanılmasından dolayı özellik çıkarım iĢlemi yapılmamıĢ ve 

normalleĢtirilmiĢ  sinyaller sınıflandırmaya tabi tutulmuĢtur. Sınıflandırma sonucunda 

doğruluk, belirlilik ve hassaslık değerleri hesaplanmıĢ ve baĢarı sonuçları AlexNet ile 

%91.72, VGG-16 ile %86.17 olacak Ģekilde bulunmuĢtur. 
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MODĠFĠYE ATMOSFER PAKETLEMENĠN TULUM PEYNĠRĠNĠN 

MĠKROBĠYOLOJĠK KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

THE EFFECT ON MICROBIOLOGICAL QUALITY OF TULUM CHEESE OF 

MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING 

 

Dr. Pelin Demir 

Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülsüm Öksüztepe 

Fırat Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma modifiye atmosfer paketleme (MAP) yönteminin tulum peynirlerinin 

mikrobiyolojik kalitesi üzerine olan etkinliğini araĢtırmak ve elde edilecek bilgilerle 

literatürlerde bulunan eksikliği doldurarak piyasaya endüstriyel formatta yeni bir ürün 

sunabilmek amacıyla plandı. Bunun için pastörize inek sütü ve % 2 oranında starter kültür 

kombinasyonu (Lactococcus lactis subsp. lactis + Lactococcus lactis subsp. cremoris) 

kullanılarak tulum peyniri örnekleri yapıldı. Örnekler 250‘Ģer gramlık ambalajlar içerisinde 

kontrol grubu ve 4 farklı modifiye atmosfer paketleme grubu (A= Kontrol grubu (normal 

atmosfer/kuru hava), B= % 100 CO2, C= % 100 N2, D= % 70 N2 + % 30 CO2 ve E= % 75 N2 

+ % 25 CO2) olarak hazırlanarak 4±1°C‘de muhafazaya alındı. Muhafazanın 0., 30., 60., 90., 

120., 150., 180., 210. ve 240. günlerinde toplam mezofilik aerob bakteri, Lactobacillus-

Leuconostoc-Pediococcus, laktik streptokoklar, koliform, Enterobacteriaceae, lipolitik 

bakteri, proteolitik mikroorganizmalar, maya ve küf, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

ve sülfit indirgeyen anaerob bakteri bakımından analizleri yapıldı. 

Koliform grubu bakteri ve Enterobacteriaceae sayıları A, B, C, D ve E gruplarında 

muhafaza süresince sürekli olarak azaldı. Maya-küf sayısının A, B, C, D ve E gruplarında 

muhafaza boyunca artıĢ gösterdi. Staphylococcus aureus sayısı muhafaza süresince tüm 

gruplarda azaldı. A ve B gruplarında muhafazanın 90. gününden itibaren, D ve E gruplarında 

ise muhafazanın ilk gününden itibaren bu bakteriye rastlanılmadı. Escherichia coli ve sülfit 

hp
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indirgeyen anaerob bakteri grubu sayısı tüm örneklerde muhafazanın 0. gününden itibaren 

tespit edilebilir seviyenin (<1,0 log10 kob/g) altındaydı. 

Sonuç olarak tulum peyniri örneklerinin % 75 N2 + % 25 CO2  (E) oranında modifiye 

gaz karıĢımında paketlenerek 4°C‘de muhafaza edilmesiyle mikrobiyolojik kalitesinde önemli 

değiĢimler meydana geldiği ve raf ömrünün 240 güne kadar uzadığı görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Modifiye Atmosfer Paketleme, Tulum Peyniri, Raf Ömrü, 

Mikrobiyoloji, Kalite. 

*Bu çalıĢma Fırat Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

VF.16.05 no‘lu doktora projesiyle desteklenen ―Modifiye Atmosfer Paketlemenin Tulum 

Peynirinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi‖ baĢlıklı çalıĢmadan türetilmiĢtir. 

 

ABSTRACT 

This study was planned in order to investigate the effectiveness on microbiological 

quality of tulum cheeses of modified atmosphere packaging (MAP) method and to present a 

new product in industrial format to the market filling the deficiency found in the literature 

with the information to be obtained. For this, using pasteurized cow's milk and 2% starter 

culture combination (Lactococcus lactis subsp. lactis + Lactococcus lactis subsp. cremoris) 

was made tulum cheese samples. Samples were stored at 4±1 °C prepared as control group 

and four different modified atmosphere packaging groups (A = control group (normal 

atmosphere / dry air), B = 100% CO2, C = 100% N2, D = 70% N2 + 30% CO2 and E = 75% 

N2 + 25% CO2) in packages of 250 grams. It were analyzed that aspects total mesophilic 

aerobic bacteria, Lactobacillus-Leuconostoc-Pediococcus, lactic streptococci, coliform, 

Enterobacteriaceae, lipolytic bacteria, proteolytic microorganisms, yeast and mold, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, sulphate reductive anaerobic bacteria on days 0., 

30., 60., 90., 120., 150., 180., 210. and 240. of storage time. 

Coliform group bacteria and Enterobacteriaceae counts showed a slow steadily 

decrease throughout the storage time period in A, B, C, D and E groups. Yeast-mold counts 

constantly increased during storage in A, B, C, D and E groups. Staphylococcus aureus count 

decreased in all groups during storage. Since from 90th day of the storage in A and B groups, 

from the first day of the storage in D and E groups were not found to this bacteria. The 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

472 

numbers of Escherichia coli and sulphide reducing anaerobic bacteria group were below the 

detectable level (<1,0 log10 kob/g) from 0th day of storage in all samples. 

As a result, it was seen that in microbiological quality was occured important changes 

and the shelf life was extended to 240 days with storage at 4 °C packaging in the modified gas 

mixture in rate 75% N2 + 25% CO2 (E) of tulum cheese samples. 

Key words: Modified Atmosphere Packaging, Tulum Cheese, Shelf Life, 

Microbiology, Quality. 

 

GĠRĠġ 

TSE‘ye göre (1) tulum peyniri; inek, manda, koyun, keçi sütü veya bu sütlerin 

karıĢımlarının pastörize edilmesi, pastörize sütün tekniğine uygun olarak iĢlenmesi, 

gerektiğinde katkı maddelerinin ilave edilmesi ve olgunlaĢtırılması sonucu elde edilen mamul 

olarak tanımlanmaktadır. Çoğu peynir türlerine göre tulum peyniri hem besin değerinin üstün 

olması hem de farklı lezzet ve aromaya sahip olmasından dolayı insan beslenmesinde önemli 

bir yer tutmaktadır (2, 3).  Bazı yörelerde tulum peynirleri olgunlaĢma periyodu dolmadan 

tüketime arz edildiği için lezzet ve aroma farklı olabilmektedir. Bu durum ürünün kalitesini 

etkileyen ana faktörlerden biridir.  Bunun dıĢında tulum peynirinin kalitesini ve dayanma 

süresini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden birisi de ambalaj materyalidir. 

Çoğunlukla çiğ sütten yapılan tulum peynirlerimiz kıl, kan, yağ ve et kalıntıları içeren 

hayvansal kökenli tulumlara basılmıĢ olarak piyasaya sunulduğu için kalitesi bozulmakta ve 

tüketiciler tarafından pek tercih edilmemektedir (4, 5).  

Ürün çeĢitliliğinin artmasına paralel olarak tüketiciler, sağlıklı ve hijyenik Ģartlarda 

üretilen ürünleri satın almak istedikleri için ürünlerin ambalajları da önemli bir parametre 

olarak karĢımıza çıkmaktadır (6).  Ambalajlama çeĢitlerinden biri de modifiye atmosfer 

paketleme yöntemidir (MAP) (7). MAP yönteminde ürün gaz bariyer özelliği yüksek bir paket 

içerisine konulduktan sonra paket içindeki hava boĢaltılır ve uygun gaz karıĢımı (CO2, N2 

ve/veya O2) verilerek paket hermetik olarak kapatılır (8, 9). MAP tekniği ürünün raf ömründe 

artıĢ, ekonomik kayıpların azalması, ürünlerin uzun mesafelere daha az taĢıma maliyeti ile 

nakledilebilmesi, yüksek kaliteli ürün üretimi, kimyasal koruyuculara ihtiyaç duyulmaması 

veya çok az kullanılması gibi avantajlara sahip iken; ilave maliyet olması, her bir ürün tipi 

için değiĢik gaz formülasyonu,  sıcaklık kontrolü, özel ekipman ve eğitim gerekliliği, sıcaklık 
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koĢullarına uyulmadığı takdirde gıda kaynaklı patojenlerin geliĢme potansiyelinde artma riski, 

gıda maddesinde CO2‘in çözünmesiyle oluĢabilecek paket bükülmesi ve su kaybı gibi 

dezavantajlara sahiptir (9-11). Modifiye atmosfer paketleme son yıllarda baĢta meyve-sebze, 

tahıl ürünleri ve et ürünleri olmak üzere pek çok farklı gıda maddesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (12, 13). Ayrıca süt ürünlerinde özellikle Provolone, Ricotta, Cheddar, 

Cottage, Apulian peyniri ve bazı lor peynirlerinin ambalajlanmasında da kullanıldığı ifade 

edilmektedir (8, 14, 15). 

Standart kalitede ve güvenilir süt ürünlerinin elde edilmesinde uygulanan ısıl iĢlemler 

sütte bulunan patojen ve diğer mikroorganizmalarla birlikte ürünlerin olgunlaĢmasını 

sağlayacak olan yararlı laktik asit bakterilerinin de yıkımlanmasına sebep olabilmektedir. Bu 

nedenle özellikle peynir üretiminde starter kültür adı verilen gerek fermentasyon ve gerekse 

olgunlaĢmanın istenilen Ģekilde oluĢmasını sağlayan çeĢitli mikroorganizmalar süt içerisine 

belirli miktarlarda katılmak zorundadır. Starter kültür olarak daha ziyade Lactobacillus, 

Streptococcus, Leuconostoc ve Pediococcus cinslerine ait birçok tür kullanılmaktadır (16-19). 

Yapılan literatür taramaları sonucunda ülkemizde özellikle pastörize sütten starter 

kültür ilaveli olarak yapılan tulum peynirlerinde MAP teknolojisinin kullanımına ait herhangi 

bir bilgiye rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle yapılması planlanan çalıĢma ile bu boĢluğun 

doldurulması amaçlanmaktadır.  

 

MATERYAL ve METOT 

Tulum peyniri örneklerinin yapımı için gerekli olan çiğ inek sütü Fırat Üniversitesi 

uygulama merkezinden (TAHAM) temin edildi. Her seferinde 200 L ve üç tekrar olduğu için 

toplamda 600 L süt alındı. Çiğ sütün mikrobiyolojik analizlerinin yapılması için yaklaĢık 500 

mL süt ayrılarak buzdolabında saklandı. Geriye kalan sütler ise 71°C‘de 15-20 saniye ısıl 

iĢleme tabii tutularak pastörize edildi ve % 2 oranında starter kültür kombinasyonu 

(Lactococcus lactis subsp. lactis + Lactococcus lactis subsp. cremoris) kullanarak deneysel 

tulum peyniri örnekleri yapıldı. Tulum peyniri örnekleri 250‘Ģer gramlık ambalajlar içerisinde 

kontrol grubu ve 4 farklı modifiye atmosfer paketleme grubu (A= Kontrol grubu (normal 

atmosfer/kuru hava), B= % 100 CO2, C= % 100 N2, D= % 70 N2 + % 30 CO2 ve E= % 75 N2 

+ % 25 CO2) olarak paketlendi. Elde edilen peynir örnekleri 4±1°C‘de muhafazaya alındı. 

Muhafazanın 0., 30., 60., 90., 120., 150., 180., 210. ve 240. günlerinde mikrobiyolojik 

(toplam mezofilik aerob bakteri, Lactobacillus-Leuconostoc-Pediococcus, laktik 
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streptokoklar, koliform, Enterobacteriaceae, lipolitik bakteri, proteolitik mikroorganizmalar, 

maya ve küf, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, sülfit indirgeyen anaerob bakteri) 

yönünden analiz edildi. Yapılan bu iĢlemler birer ay ara ile üç defa tekrar edildi.  

Deneysel tulum peyniri örneklerinin her birinden 10 g tartıldı ve üzerine steril 
1
/1000 

pepton water çözeltisinden 90 mL ilave edilerek parçalayıcıda (Stomacher 400, UK)  homojen 

hale getirildi. Böylece örneğin 10
-1

 (1/10) lik dilüsyonu hazırlandı. Bu dilüsyondan aynı 

seyrelticiyi kullanmak suretiyle örneğin 10
-9

‘a kadar diğer seyreltileri yapıldı. Örneklerin her 

bir seyreltisinden 1‘er mL kullanılarak çift seri halinde dökme plak metoduyla (PCA, MRS, 

M17, VRB, VRBGA, TBA, Calcium Caseinat, Brewer Anaerob Agar, TBX) ve yayma 

yöntemiyle (BPA, DRBC) ekimleri yapıldı ve inkübasyon süresi sonunda 30-300 koloni 

içeren plaklar değerlendirildi (20, 21). 

Örneklerdeki toplam mezofilik aerob mikroorganizmaların sayımı için Plate Count Agar 

(PCA) (Merck 1.05463.0500) (35±1°C‘de 48 saat) (22), LLP sayımında De Man Rogosa 

Sharpe Agar (Biokar BK089HA) (30±1°C‘de 72 saat) (20), laktik streptokoklar için M17 

Agar (Liofilchem 610192) (30±1°C‘de 48-72 saat) (23, 24), koliform grubu bakterilerin 

sayımı için Violet Red Bile Agar (VRB) (Sharlav 01-164) (30±1°C‘de 24 saat) (23), 

Enterobacteriaceae sayımı için Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar (Biokar BK011HA) 

(37±1°C‘de 24 saat) (25), lipolitik mikroorganizmalar için Tributyrin Agar (Liofilchem REF-

610215) (30±1°C‘de 48 saat) (23),  proteolitik mikroorganizmalar için Calcium Caseinat Agar 

(Conda Pronadisa 1069.00) (30±1°C‘de 48 saat) (23), maya ve küf sayımı için Dichloran 

Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar besi yeri (Lab/ LAB 217) (25±1
o
C‘de 5 gün) 

(26), E. coli sayımı için Tryptone Bile X-Glucuronide Medium (Merck 1.16122.0500) 

(30°C‘de 4 saat, daha sonra 44°C‘de 18 saat) (27), koagulaz pozitif Staphylococcus aureus 

sayımı için Egg Yolk Tellurite Emulsion (Himedia FD046) supplementi ilave edilmiĢ Baird 

Parker Agar (Biokar 055HA) (36±1°C‘de 30 saat) (28, 29) ve sülfit indirgeyen anaerobların 

sayımı için ise Anaerobic Agar (Conda Pronadisa 1000.00) (35±2 °C'de 18-48 saat) kullanıldı 

(30).  

 

Ġstatistiksel Analizler 

ÇalıĢmanın istatistiksel değerlendirilmesi SPSS 22 (IBM SPSS, IBM Corporation, 

USA) paket programı ile yapıldı. Normallik analizi sonuçlarına göre verilerin nonparametrik 

test varsayımlarını karĢıladığı tespit edildi. Ayrıca Kruskal-Wallis H (K Independent 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

475 

Samples) ve Mann-Whitney U (2 Independent Samples) testleri kullanıldı. Ġstatistiksel önem 

P≤0,05 olarak kabul edildi. Veriler ortalama ± standart hata olarak değerlendirildi (31). 

 

BULGULAR 

Mikrobiyolojik analiz sonuçları Tablo 1‘ de gösterilmektedir. A ve C grupları 

muhafazanın 90. gününden, B grubu 120. gününden, D grubu 150. gününden ve E grubu ise 

240. gününden itibaren duyusal olarak bozuldukları için analizlere alınmadı. A ve C 

gruplarında 90. günde dıĢ bombaj, B grubunda 120. günde iç bombaj (çökme) oluĢumları 

gözlemlendi.  D ve E gruplarında ise ne dıĢ ne de iç bombaj oluĢumu görülmedi. 
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Tablo 1. Tulum Peyniri Örneklerinin Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları (log10 kob/g ± Standart hata) 

 Mikroorganizma Gruplar Muhafaza Süresi (Gün) 

0. 30. 60. 90. 120. 150. 180. 210. 240. 

 

Toplam Mezofilik 

Aerob 

 

 

 

 

A 7,16±0,71 7,67±0,53 8,32±0,28wy 8,60±0,34wy AY AY AY AY AY 

B 7,27±0,10C 7,87±0,12B 8,18±0,09Bw 8,65±0,13Aw 9,00±0,18Aw AY AY AY AY 

C 7,31±0,16B 7,55±0,07B 7,70±0,10Bx 7,91±0,05Ax AY AY AY AY AY 

D 7,47±0,09D 7,73±0,08C 7,92±0,04Cy 8,09±0,02By 8,34±0,05Ax 8,44±0,05Aw AY AY AY 

E 6,62±0,10G 6,85±0,05FG 6,98±0,06EFz 7,22±0,13DEz 7,47±0,14CDy 7,79±0,17BCx 8,17±0,18AB 8,42±0,16A 8,52±0,14A 

 

Lactobacillus-

Leuconostoc-

Pediococcus 

A 6,92±0,50 7,26±0,55 7,55±0,43w 7,87±0,35w AY AY AY AY AY 

B 6,86±0,21 7,05±0,22 7,45±0,29w 7,73±0,32w 8,19±0,22 AY AY AY AY 

C 6,40±0,11D 6,54±0,09CD 6,78±0,03Bx 7,12±0,06Ax AY AY AY AY AY 

D 6,78±0,55 6,90±0,52 7,01±0,50wx 7,18±0,57wx 7,52±0,56 7,66±0,52w AY AY AY 

E 5,19±0,09E 5,36±0,03E 5,55±0,04Dy 5,75±0,04Cy 5,81±0,05C 6,30±0,07Bx 6,52±0,06B 6,82±0,04A 6,97±0,04A 

 

Lactic Streptococcus 

A 7,22±0,12w 7,91±0,27w 8,08±0,28w 8,25±0,35w AY AY AY AY AY 

B 6,79±0,16Cwx 7,15±0,18Cx 7,37±0,20BCx 7,77±0,15ABwy 8,07±0,13A AY AY AY AY 

C 6,35±0,15Bx 6,54±0,12By 6,73±0,09ABy 6,95±0,03Ax AY AY AY AY AY 

D 6,68±0,37wx 6,80±0,34xy 7,02±0,38xy 7,20±0,38xy 7,50±0,38 7,65±0,36w AY AY AY 

E 5,18±0,06Ey 5,39±0,11DEz 5,53±0,12Dz 5,76±0,14CDz 5,90±0,10BC 6,17±0,16BCx 6,47±0,24AB 6,76±0,12A 6,87±0,09A 

 

 

 

Koliform 

A 2,50±0,42 2,15±0,42 1,69±0,21 1,12±0,05 AY AY AY AY AY 

B 2,04±0,21A 1,68±0,19AB 1,36±0,18B 1,20±0,12B <1,0 AY AY AY AY 

C 1,54±0,05A 1,47±0,08AB 1,30±0,06B 1,00±0,00C AY AY AY AY AY 

D 2,23±0,13A 2,05±0,07AB 1,60±0,31BC 1,00±0,00C <1,0 <1,0 AY AY AY 

E 1,97±0,12A 1,73±0,12A 1,00±0,00B <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 

 

 

Enterobacteriaceae 

A 3,08±0,24Aw 2,13±0,25AB 1,63±0,32BC 1,00±0,00C AY AY AY AY AY 

B 2,53±0,27wx 2,14±0,47 1,97±0,49 1,40±0,23 <1,0 AY AY AY AY 

C 1,73±0,15xy 1,53±0,14 1,27±0,18 1,00±0,00 AY AY AY AY AY 

D 1,86±0,07Ay 1,77±0,06A 1,59±0,07AB 1,33±0,16B <1,0 <1,0 AY AY AY 

E 1,75±0,06Ay 1,35±0,07B 1,00±0,00C <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

 A 3,28±1,02 4,18±0,78 4,56±0,68 5,02±0,63 AY AY AY AY AY 

B 4,33±0,33C 4,77±0,28BC 5,17±0,12BC 5,94±0,45AB 6,55±0,29Aw AY AY AY AY 
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Lipolitik Bakteri 

C 4,82±0,06C 4,97±0,11BC 5,24±0,12AB 5,47±0,15A AY AY AY AY AY 

D 4,51±0,14C 4,66±0,14BC 4,86±0,17BC 5,00±0,12AB 5,13±0,12Ax 5,23±0,12Aw AY AY AY 

E 3,39±0,05G 3,66±0,02F 3,86±0,03E 4,09±0,05D 4,27±0,06CDy 4,44±0,07BCx 4,53±0,07B 4,94±0,06A 5,07±0,08A 

 

Proteolitik Bakteri 

A 3,70±0,92B 4,44±0,64B 5,90±0,11Aw 6,13±0,12Aw AY AY AY AY AY 

B 4,74±0,39C 5,18±0,34BC 5,54±0,19BCw 6,10±0,23ABw 6,79±0,33A AY AY AY AY 

C 4,18±0,09C 4,49±0,10B 4,72±0,08Bx 4,97±0,03Ax AY AY AY AY AY 

D 4,20±0,06E 4,42±0,08DE 4,52±0,10CDx 4,71±0,06BCy 4,85±0,07AB 4,98±0,04A AY AY AY 

E 4,04±0,04F 4,10±0,06F 4,28±0,04Ey 4,37±0,03Ez 4,73±0,06D 4,90±0,03C 5,13±0,05B 5,34±0,08A 5,40±0,07A 

 

 

 

Maya-Küf 

A 3,98±0,02Cw 4,10±0,06Cw 4,70±0,11Bv 5,11±0,06Aw AY AY AY AY AY 

B 3,73±0,13Ewx 4,00±0,00Dwx 4,17±0,05Cw 4,30±0,01Bx 4,63±0,06Aw AY AY AY AY 

C 3,76±0,09Cx 3,82±0,07BCx 3,98±0,02Bx 4,14±0,10Ax AY AY AY AY AY 

D 3,06±0,03Dy 3,15±0,03CDy 3,22±0,05Cy 3,50±0,03By 3,62±0,06Bx 3,83±0,04Aw AY AY AY 

E 2,03±0,00Hz 2,10±0,01Gz 2,12±0,01Gz 2,18±0,01Fz 2,27±0,01Ey 2,41±0,01Dx 2,52±0,01C 2,69±0,01B 2,74±0,01A 

 

 

Staphylococcus 

aureus 

A 1,41±0,04A 1,14±0,09B 1,00±0,00B < 1,0 AY AY AY AY AY 

B 1,39±0,13A 1,00±0,00B 1,00±0,00B < 1,0 < 1,0 AY AY AY AY 

C 1,70±0,09A 1,00±0,00B < 1,0 < 1,0 AY AY AY AY AY 

D < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 AY AY AY 

E < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

ABCDEFGH: Aynı satırdaki farklı harfleri taşıyan ortalamalar istatistiksel olarak önemlidir (P ≤ 0,05); wxyz: Aynı sütundaki farklı harfleri taşıyan ortalamalar istatistiksel olarak önemlidir (P ≤ 0,05); 

AY: Analiz yapılmadı; <1,0: Tespit edilebilir seviyenin altında; A: Kontrol grubu (normal atmosfer), B: % 100 CO2, C: % 100 N2, D: % 70 N2 + % 30 CO2, E: % 75 N2 + % 25 CO2 
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TARTIġMA ve SONUÇ 

Toplam mezofilik aerob bakteri (TMAB) sayısı tüm gruplarda muhafazanın 0. 

gününden itibaren artmaya başladı. A ve C grubunda 90., B grubunda 120., D grubunda 150. 

ve E grubunda ise 240. günde hem en yüksek seviyeye ulaştı hem de bugünden  itibaren 

duyusal olarak bozulmaya başladı (Tablo 1). İstatistiksel olarak gruplar arasında (P≤0,05) 

anlamlı farklılıklar olduğu görüldü. Muhafaza periyodu boyunca elde edilen bu sonuçlar, 

toplam mezofilik aerob bakteri sayısının arttığını belirten çalışmaların (14, 32-35) 

sonuçlarıyla benzerlik arz etmektedir. Ancak modifiye atmosfer paketleme yönteminin toplam 

mezofilik aerob bakteri sayısı üzerinde herhangi bir etki yapmadığını belirten Erkan ve 

Aksu‟nun (36) ve Gammariello‟nun (37) bulgularından farklılık göstermektedir. Bu durum 

muhtemelen çalışmada kullanılan peynirin türünden, ilave edilen starter kültürlerden ve 

kullanılan modifiye atmosfer gaz karışım oranlarının farklılığından kaynaklanmış olabilir.  

Yine elde edilen sonuçlar yarı-sert yapıdaki San Simón da Costa inek peynirleri (38), beyaz 

peynirler (39), Mozzarella peynirleri (40, 41) ve İtalyanların tipik bir süt ürünü olan Calabria 

Provola peynirleri üzerinde yapılan çalışmalarda (42) elde edilen bulgulardan oldukça 

farklıdır. Yapılan literatür araştırmalarında sert ve yarı sert peynirlerin muhafazasında yüksek 

N2 oranının kullanılmasının daha uygun olacağı ifade edilmektedir (34, 43). Çalışmamızda 

deneysel olarak yaptığımız tulum peyniri sert ve yarı sert peynir grubuna girmektedir. 

Dolayısıyla elde edilen sonuçlar yani azot miktarının yüksek kullanılması (% 75 N2 ve % 25 

CO2) ürünün kalitesini olumlu yönde etkilemiş ve raf ömrünü uzatmıştır. Bu sonucun literatür 

bilgileriyle desteklendiği görülmektedir.  

Laktik asit bakterilerinden ve ürünlerin kendilerine has lezzet, aroma ve dayanma 

süresi üzerine etki eden bakteri grubundan olan Lactobacillus-Leuconostoc-Pediococcus 

(LLP) sayıları muhafaza periyodu boyunca sürekli artış gösterdi (Tablo 1). Muhafaza süresi 

boyunca LLP sayıları ile toplam mezofilik aerob bakteri sayısının hemen hemen aynı 

seviyelerde seyrettiği görüldü. Laktik asit bakterileri mikrooerofilik özellikte oldukları için 

kullanılan CO2 ve N2 gazlarının etkisinin pek olmadığı görülmektedir.  Elde edilen sonuçlar 

bazı çalışma sonuçlarıyla (32, 35, 37, 44-48)  benzerlik arz etmektedir. Ancak Cheddar, Fior 

di Latte ve Ricotta peynirleri üzerinde modifiye atmosfer paketleme yönteminin LLP sayısı 

üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı bulgusuyla farklılık göstermektedir (8, 49-52).  
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Laktik streptokoklar süt ürünleri sektöründe starter kültür olarak kullanılan bakteri 

grubu içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.  Laktik streptokok sayıları tüm gruplarda 

muhafazanın 0. gününden sonuncu gününe kadar sürekli olarak artmaya başladı (Tablo 1). 

Laktik streptokok sayılarının muhafaza periyodu süresince artış göstermesi bazı 

araştırmacıların (15, 45, 53) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Ancak elde edilen bulgular 

muhafaza süresince laktik streptokokların azalma gösterdiğini belirten Maniar ve ark.‟nın 

(44), Pintado ve ark.‟nın (54), Kırgın‟ın (39) ve Akpınar ve ark.‟nın (55) bulgularından 

farklılık arz etmektedir. Koyun sütünden yapılan Ricotta peynirlerinin raf ömrü üzerinde 

yapılan bir çalışmada (50) ise MAP tekniğinin laktik streptokoklar üzerinde etkili olmadıkları 

görülmüştür. 

Koliform grubu mikroorganizmalar hijyen indikatörü olarak bilinirler. Bu grup 

mikroorganizmaların bulunması ürünün yapım aşamasında uygulanan sanitasyon ve ısıl 

işlemlerin yeterli olmadığının veya ısıl işlem sonrası tekrar kontaminasyon olduğunun bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir. Koliform grubu mikroorganizmalar muhafaza süresince 

sürekli olarak bir azalma gösterdi. A, B, C ve D gruplarında muhafazanın 90. gününden E 

grubunda ise 60. gününden itibaren üreme göstermediler yani tespit edilebilir seviyenin(< 1,0 

log10 kob/g)  altındaydılar (Tablo 1). Tulum peyniri yapımında kullanılan sütlerin pastörize 

edilmesi, starter kültürlerin kullanılmış olması, tulum peynirlerinin kimyasal komposizyonu 

ve oksidasyonu önleme özelliğine sahip olan azot gazı oranının artmasına bağlı olarak bu grup 

mikroorganizmalar muhafaza süresince azalma göstermiş olabilirler. Koliform grubu 

bakterilerin muhafaza periyodu boyunca azalma göstermesi MAP tekniğinin kullanılabilirliği 

ile ilgili yapılan birçok çalışmada (14, 37, 45, 56-58) elde edilen bulgularla benzerlik arz 

etmektedir. 

Gıda maddelerinde toplam Enterobacteriaceae sayımı hijyen indikatörü olarak kabul 

edilmektedir. Enterobacteriaceae sayıları tüm gruplarda muhafaza süresince azalma gösterdi. 

A, B, C ve D gruplarında muhafazanın 90. günden ve E grubunda ise muhafazanın 60. günden 

itibaren tespit edilmedi (Tablo 1).   Bu grup mikroorganizmaların muhafaza periyodu boyunca 

sürekli azalma göstermesi farklı peynirler üzerinde MAP tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda 

(14, 45, 50, 54, 57-59) elde edilen sonuçlarla benzerlik olduğunu göstermektedir.   

Lipolitik mikroorganizmalar süt ürünlerinde süt yağını parçalamak suretiyle 

istenmeyen tat ve kokuya neden olduklarından dolayı sayılarının da fazla olması pek tercih 
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edilmez. Bu grup mikroorganizmalar muhafazanın ilk gününden itibaren tüm gruplarda 

sürekli olarak artış gösterdi.  Lipolitik mikroorganizma sayısı bakımından E grubundaki 

sayının diğer gruplara göre muhafazanın 120. ve 150. günlerinde yaklaşık 1 log daha az 

seviyede olduğu görüldü (Tablo 1). Lipolitik mikroorganizmalar starter kültür katılan ve 

pastörize edilen sütlerden yapılan ürünlerde daha az bulunmakta ve istenmeyen lezzet, aroma 

ve tat oluşumu daha geç şekillenmektedir. E grubunda azot miktarı fazla olduğu için 

oksidasyon geç şekillenmekte ve bu nedenle aerob olan lipolitik bakterilerin sayıları da 

paralel olarak daha az seviyelerde olmaktadır.  

Proteolitik mikroorganizmalar proteinleri hidrolize ederek tat ve koku üzerine olumsuz 

etki yapmaktadırlar. Bu nedenle özellikle süt ürünlerinde muhafaza esnasında bu 

mikroorganizmalar çoğalarak ürünlerin yapısını bozmakta ve dayanma süresini 

kısaltabilmektedir. Proteolitik mikroorganizmalar muhafaza periyodu boyunca sürekli olarak 

bir artış gösterdi. Yapılan istatistik değerlendirmeye göre gruplar arasında 60. ve 90. günlerde 

önemli farklılıklar bulundu (P<0,05) (Tablo 1). 

Maya ve küfler oldukça geniş pH aralığında (pH değeri 2-9), uygun depolama 

sıcaklığında (10-35°C) ve uygun su aktivitesinde (0.85 ve üzeri) çoğalabilirler. Ürünlerde 

bozulmalara neden olan maya ve küfler gıdalarda acı tat ve kötü koku oluşumuna, gaz 

oluşumuna ve bazı gıdalarda istenmeyen gözenekli yapı oluşumuna neden olmaktadırlar. 

Maya ve küf sayısı muhafazanın başlangıcından itibaren sürekli olarak bir artış gösterdi. 

Tespit edilen bulgular  bazı araştırmacıların (41, 48, 49, 52, 60)  bulgularıyla benzerdir. E 

grubundaki maya-küf sayısının  diğer gruplara göre 0. günden itibaren muhafazanın son 

günlerine kadar yaklaşık 1-2 log daha az seviyeden seyrettiği görüldü (Tablo 1). Bu durum 

muhtemelen E grubunda kullanılan azot gaz oranının (% 75 N2) diğer gruplara göre fazla 

olmasından kaynaklanmış olabilir. Çünkü azot gazının ortamdaki oksijen miktarını azaltma 

özelliği bulunmaktadır.  

Staphylococcus aureus daha çok süt ve süt ürünleri ile insanlarda gıda 

zehirlenmelerine neden olan bir bakteridir. Bu bakteri A ve B gruplarında 60. gün, C 

grubunda ise 30. güne kadar tespit edildi. Ancak D ve E gruplarında ise 0. günden itibaren 

tespit edilebilir seviyenin altındaydı (<1,0 log10kob/g) (Tablo 1). Yapılan istatistiksel 

değerlendirmeye göre gruplar arasındaki farklılıklar anlamlı değildi (P>0,05). Ancak 

Staphylococcus aureus bakterisi gram pozitif bir bakteri olduğu için CO2 ve N2 gazları % 100 
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kullanıldıklarında pek etkilenmemiştir. Bu nedenle A, B ve C gruplarında muhafazanın belirli 

günlerine kadar ortamda üreme göstermişlerdir. Ancak D ve E gruplarında ise hem bu 

gazların oranları değiştikçe ve hem de ürünün kimyasal komposizyonuna bağlı olarak 

meydana gelen reaksiyonlar sonucu bu bakteriye rastlanılmadı.  Tespit edilen sonuçlar MAP 

tekniğinin uygulanmış olduğu çeşitli süt ürünlerinde bulunan sonuçlarla (8, 14, 54, 56) 

benzerlik göstermektedir. 

Deneysel olarak yapılan tulum peyniri örneklerinde Escherichia coli bakterisine ve 

sülfit indirgeyen anaerob bakteri grubuna tüm gruplarda muhafazanın 0. gününden itibaren 

rastlanılmadı. 

Sonuç olarak pastörize inek sütünden ve % 2 oranında starter kültür ilaveli olarak 

hazırlanan tulum peynirlerinin % 75 N2 + % 25 CO2 (E) oranında modifiye gaz karışımında 

paketlenerek 4°C‟de muhafaza edilmesiyle mikrobiyolojik kalitesinde önemli değişimler 

meydana geldiği ve raf ömrünün 240 güne kadar uzadığı görüldü. Ayrıca tulum peynirlerinin 

250‟şer gramlarda paketlenerek piyasaya sunulması durumunda hem tüketici albenisi 

kazanılacak hem de kahvaltı sofralarında israf oluşturmadan tüketilebilme imkanı 

sunulacaktır. Böylece endüstriyel formatta, marketlerde yer alabilen, halk sağlığı bakımından 

güvenilir yeni bir tulum peyniri çeşidi elde edilerek bireysel ekonomiden toplumsal 

ekonomiye doğru olumlu yönden katkılar sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

1. Türk Standardları Enstitüsü. Tulum Peynir Standardı. TS 3001. Türk Standardları 

Enstitüsü, Ankara, 1995. 

2. Kurt A, Öztek L. Şavak tulum peynirinin yapım tekniği üzerine araştırmalar. Atatürk 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1984; 15 (3-4): 65-77  

3. Ceylan ZG, Demirkaya AK. Erzurum piyasasından temin edilen salamura beyaz 

peynirlerde Listeria monocytogenes varlığı ve bazı mikrobiyolojik özeliklerinin 

belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2007; 38 (2): 137-141.  

4. Tekinşen C, Tekinşen K. Süt Ürünleri Teknolojisi. Selçuk Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Yayınları, Konya, 2005.  

5. Üçüncü M. Gıda Ambalajlama Teknolojisi. Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi 

İşletmesi. Kadıköy: İstanbul, 2011.  



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

482 

6. ITO: İstanbul Ticaret Odası. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Ambalaj Sektörü. 

İstanbul: Yayın No: 2004: 37.  

7. Coulon M, Louıs P. Modified atmosphere packaging of precooked foods, in controlled 

modified atmosphere vacuum packaging of foods. Brody AL (Editor). Food and 

Nutrition Press Inc., CN, USA, 1989; 135-148.  

8. Mancuso I, Cardamone C, Fiorenza G, et al. Sensory and microbiological evaluation 

of traditional Ovine Ricotta cheese in modified atmosphere packaging. Ital J Food 

Safety 2014; 3 (2): 1725.  

9. Sivertsvik M, Jeksrud WK, Rosnes JT. A review of modified atmosphere packaging of 

fish and fishery products-significance of microbial growth, activities and safety. Int J 

Food Sci Technol 2002; 37: 107-127.  

10. Farber JM. Microbiological aspects of modified-atmosphere packaging technology: a 

review. J Food Protect 1991; 54 (1): 58-70.  

11. Phillips CA. Modified atmosphere packaging and its effects on the microbiological 

quality and safety of produce: a review. Int J Food Sci Technol 1999; 31: 463–479.  

12. Bevilacqua A, Corbo MR, Sinigaglia M. Combined effects of modified atmosphere 

packaging and thymol for prolonging the shelf-life of Caprese Salad. J Food Prot 

2007; 70: 722–728.  

13. Sanguinetti AM, Del Caro A, Mangia NP, et al. Quality changes of fresh filled pasta 

during storage: influence of modified atmosphere packaging on microbial growth and 

sensory properties. Food Sci Tech Int 2011; 7: 23-29.  

14. Gonzalez-Fandos E, Sanz S, Olarte C. Microbiological, physicochemical and sensory 

characteristics of Cameros cheese packaged under modified atmospheres. Food 

Microbiol 2000; 17: 407- 414.  

15. Irkın R. Shelf-life of unsalted and light "Lor" whey cheese stored under various 

packaging conditions: microbiological and sensory attributes. J Food Process Preserv 

2010; 35 (2): 163- 178.  

16. Üçüncü M. A‟dan Z‟ye Peynir Teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova/İzmir, 

2008.  

17. Ateş G, Patır B. Starter kültürlü tulum peynirinin olgunlaşması sırasında duyusal, 

kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerinde meydana gelen değişimler üzerine 

araştırmalar. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2000; 15 (1): 45-56.  



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

483 

18. Cogan TM, Daly C. Cheese Starter Cultures. In Cheese: Chemistry, Physics and 

Microbiology. Vol 1, Fox F (Editor), Elsevier App. Sci. Pub. London, 1987.  

19. Özalp E. Süt ürünlerinde kullanılan starter kültürler. Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Dergisi 1988; 35 (1): 6-15.  

20. American Public Health Association: Standarts Methods for the Examination of Dairy 

Products. 15th edn., American Public Health Association, New York, 1995. 

21. Harrigan WF. Laboratory Methods in Food Microbiology. 3rd Edition, Academic 

Press, London, 1998. 

22. Maturin LJ, Peeler JT. Aerobic plate count. In, Bacteriological Analytical Manual, 

Chapter 3, 2001. http:// www.cfsan.fda.gov/ebam/bam-3htm/26.01.2018. 

23. Halkman AK. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Başak Matbaacılık, Ankara, 2005. 

24. Terzaghi BE, Sandine WE. Improve medium for lactic streptococci and their 

bacteriophages. Appl Microbiol 1975; 29: 807-813. 

25. ISO 21528-2:2004: Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal 

methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae. Part 2: Colony-

count method/01.02.2018.  

26. ICMSF. İnternational Commission on Microbiological Specifications for Foods. 

Microorganisms in Foods. 1. Their Significance and Methods of Enumeration, 

London: Univ to Toronto Press 1982. 

27. ISO 16649-2: Microbiology of food and animal feding stuffs-Horizontal method for 

the detection and enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli. Part 2, 

Colony-count technique a 44°C using 5-brome-4chloro-3-indoly-beta-D-glucuronide, 

Geneve, Switzerland, 2001. 

28. ISO 6888–1:1999 /AMD 1:2003. Coagulase (+) Staphylococcus aureus Identification. 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/07.04.2018. 

29. Lancette GA, Bennett RW. Staphylococcus aureus and staphylococcal enterotoxins. 

In, Downes FP, Ito K (Eds): Microbiological Examination of Foods. 4th Edition, 

American Public Health Association, Washington DC, 2001: 387-404. 

30. Baron EJ, Peterson LR, Finegold SM. Bailey&Scott‟s diagnostic microbiology, 9th 

Edition, Mosby-Year Book, Inc. St. Louis, MO, 1994: 415. 

31. Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. 3. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitapevi, 1999.  

32. Fişekçi B. Lor Peynirinin Raf Ömrü Üzerine Modifiye Atmosfer Paketlemenin ve 

CO2 Uygulamasının Etkilerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

484 

Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 

2013.  

33. Papaioannou G, Chouliara I, Karatapanis AE, Kontominas MG, Savvaidis IN. Shelf-

life of a Greek whey cheese under modified atmosphere packaging. Int Dairy J 2007; 

17: 358-364.  

34. Juric M, Bertelsen G, Mortensen G, Petersen MA. Light-induced colour and aroma 

changes in sliced, modified atmosphere packaged semi-hard cheeses. Int Dairy J 2003; 

13: 239-249.  

35. Demir P, Öksüztepe G, İncili GK, İlhak Oİ. Vakum paketli Şavak tulum peynirlerinde 

potasyum sorbatın kullanımı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 (1): 

23-30, 2017.  

36. Erkan ME, Vural A, Çiftçioğlu G, Aydın A, Aksu H. Comparison for the effect of 

MAP on Lor whey cheeses with two different initial microflora. Archiv für 

Lebensmittelhygiene 2007; 58: 51-56.  

37. Gammariello D, Conte A, Di Giulio S, Attanasio M, Del Nobile MA. Shelf life of 

Stracciatella cheese under modified-atmosphere packaging. J Dairy Sci 2009; 92: 483-

490.  

38. Garabal JI, Rodríguez-Alonso P, Franco D, Centeno JA. Chemical and biochemical 

study of industrially produced San Simón da Costa smoked semi-hard cow‟s milk 

cheeses: Effects of storage under vacuum and different modified atmospheres. J Dairy 

Sci 2009; 93: 1868–1881.  

39. Kırgın C. Tüketime Hazır, Doğranmış Beyaz Peynirlerin Modifiye Atmosferde 

Paketleme İle Muhafazası. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.  

40. Pluta A, Ziarno M, Kruk M. Impact of modıfıed atmosphere packıng on the quality of 

grated mozzarella cheese. Pol J Food Nutr. Sci 2005; 14/55 (2): 117-122.  

41. Olivares ML, Sihufe GA, Capra ML, Rubiolo AC, Zorrilla SE. Effect of protective 

atmospheres on physicochemical, microbiological and rheological characteristics of 

sliced Mozzarella cheese. Food Sci Technol 2012; 47: 465-470.  

42. Piscopo A, Zappia A, Bruno A, Poiana M. Qualitative variations on Calabrian Provola 

cheeses stored under different packaging conditions. J Dairy Res 2015; 82: 499-505.  



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

485 

43. Romani S, Sacchetti G, Pittia P, Pinnavaia GG, Dalla Rosa M. Physical, chemical, 

textural and sensorial changes of portioned Parmigiano Reggiano cheese packed under 

different conditions. Food Sci Technol Int 2002; 8 (4): 203-211.  

44. Maniar AB, Marcy JE, Russell-Bishop J, Duncan SE. Modified atmosphere packaging 

to maintain Direct-set Cottage cheese quality. J Food Sci 1994; 59: 1305-1308.  

45. Caridi A. Identification and first characterization of lactic acid bacteria isolated from 

the artisanal ovine cheese Pecorino Del Poro. Int J Dairy Technol 2003; 56: 105-110.  

46. Whitley E, Muir D, Waites WM. The growth of Listeria monocytogenes in cheese 

packed under a modified atmosphere. J Appl Microbiol 2000; 88: 52-57.  

47. Mastromatteo M, Conte A, Faccia M, Del Nobile MA, Zambrini AV. Combined effect 

of active coating and modified atmosphere packaging on prolonging the shelf life of 

low-moisture Mozzarella cheese. J Dairy Sci 2013; 97: 1–10.  

48. Temiz H. Effect of modified atmosphere packaging on characterıstics of sliced Kashar 

cheese. J Food Process Preserv 2010; 34 (5): 926-943.  

49. Oyugi E, Buys EM. Microbiological quality of shredded Cheddar cheese packaged in 

modified atmospheres. Int J Dairy Technol 2007; 60: 89-95.  

50. Del Nobile MA, Conte A, Incoronato AL, Panza O. Modified atmosphere packaging 

to improve the microbial stability of Ricotta. Afr J Microbiol Res 2009; 3 (4): 137-

142.  

51. Conte A, Gammariello D, Di Giulio S, Attanasio M, Del Nobile MA. Active coating 

and modified atmosphere packaging to extend the shelf life of Fior di Latte cheese. J 

Dairy Sci 2008; 92: 887-894.  

52. Gammariello D, Conte A, Buonocore GG, Del Nobile MA. Bio-based nanocomposite 

coating to preserve quality of Fior di latte cheese. J Dairy Sci 2011; 94: 5298-5304.  

53. Pala C, Scarano C, Venusti M, et al. Shelf life evaluation of ricotta fresca sheep cheese 

in modified atmosphere packaging. Ital J Food Safety 2016; 5: 5502.  

54. Pintado ME, Malcata FX. The effect of modified atmosphere packaging on the 

microbial ecology in Requezjao, A Portuguese whey cheese. J Food Proces Preserv 

1999; 24: 107-124.  

55. Akpınar A, Yerlikaya O, Kınık Ö, Kahraman C, Korel F, Uysal HR. The volatile 

compounds, free fatty acid composition and microbiological properties of sepet cheese 

packaged. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2017; 23 (1): 123-129.  



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

486 

56. Eliot SC, Vuillemard JC, Emond JP. Stability of shredded Mozzarella cheese under 

modified atmospheres. J Food Sci 1998; 63 (6): 1075-1080. 

57. Dermiki M, Ntzimani A, Badeka A, Savvaidis IN, Kontominas MG. Shelf-life 

extension and quality attributes of the whey cheese „„Myzithra Kalathaki‟‟ using 

modified atmosphere packaging. J Food Sci and Techno 2008; 41: 284–294. 

58. Conte A, Brescia I, Del Nobile MA. Lysozyme/EDTA disodium salt and modified 

atmosphere packaging to prolong the shelf life of Burrata cheese. J Dairy Sci 2011; 

94: 5289-5297. 

59. Tsiraki MI, Savvaidis IN. Effect of packaging and basil essential oil on the quality 

characteristics of whey cheese “Anthotyros”. Food Bioprocess Technol 2013; 6: 124–

132. 

60. Esmer OK, Balkır P, Seckin AK, Irkın R. The effect of modified atmosphere and 

vacuum packaging on the physicochemical, microbiological, sensory and textural 

properties of Crottin de Chavignol Cheese. Food Sci Technol Res 2009; 15 (4): 367-

376. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

487 

NEMRUT KRATER GÖLÜNDEKĠ Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Stend 

BĠTKĠSĠNĠN AĞIR METAL ĠÇERĠĞĠNĠN TESPĠTĠ  

 

Nur Ceren Dizdaroğlu  

Bitlis Eren Üniversitesi 

Doç. Dr. ġükrü hayta 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 

ÖZET 

Ağır metal kirliliğinin kökeni toprak, hava ve su kirliliğine sebep olan faaliyetlerden oluşur. 

Bunun yaygın örnekleri arasında endüstriyel faaliyetler (atık boşaltma ve yetersiz atık 

tasfiyesi), atık işleme madenciliği (Pfeifer vd., 2000; Tanhan vd., 2007), kimyasal sanayiler, 

metal işleme endüstrileri (Athar ve Ahmad, 2002), trafik sıkışıklıkları, inşaat malzemeleri, 

ziraat (yetersiz tarım uygulamaları) ve diğer faaliyetler (Barba ve Edith, 2002; Diez, 2008) yer 

almaktadır. Dünya çapında, çok yüksek yoğunluklarda bu ağır metallerin indirgenmiş halde 

bulunduğu oksijensiz bölgede metaller için batık olarak düşünülen doğal sulak arazilerin 

çeşitli türlerindeki dip çökeltilerinde kimyasal elementlerin güçlü bir varlığı söz konusudur. 

Dolayısıyla, sulak araziler kirletici unsurlar için metaller ve kalıcı materyaller olarak hem bir 

kaynak hem de pislik çukuru olabilirler (Das ve Maiti, 2008). Bu amaçla dünyanın en büyük 

kraterlerinden biri olan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2012 yılında Ramsar Alanı 

olarak ilan edilen Bitlis İli sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde doğal 

olarak yetişen Phragmites australis bu çalışmada tercih edilmiştir. 2016-2017 yılları arasında 

yaptığımız arazi çalışmaları sonucunda uygun habitatlarından toplanan Phragmites australis 

gerekli ön işlemlerin yapılması için Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

Laboratuvarına getirilmiştir. Ön işlemleri tamamlandıktan sonra ağır metal analizleri ICP-MS 

cihazı kullanılarak yapılmıştır. Yaptığımız bu çalışmada Phragmites australis türünün farklı 

vejetatif organlarında (kök, gövde ve yaprak) biriktirebildiği ağır metal konsantrasyonlarını 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu bitkinin doğal olarak yetiştiği ortamlardan alınan 

toprak örnekleri üzerinde de çalışılarak,  Kalsiyum (Ca),  Magnezyum (Mg), Demir (Fe), 

Mangan (Mn),  Çinko (Zn), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Krom (Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum 
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(Cd) gibi elementlerinin miktarları ICP-MS cihazı kullanılarak yapılmıştır. Yaptığımız 

analizler sonucunda en yüksek ağır metal konsantrasyonu Phragmites australis bitkisinin 

gövde kısmında Mg (82,79 mg kg
-1

) olarak tespit edilmiştir. Cr ve Pb bu bitkinin kök, gövde 

ve yaprak gibi kısımların hiç birinde tespit edilememiştir.   

Anahtar Kelimeler: Phragmites australis, Nemrut Krater Gölü, Ağır Metal, 

Hiperakümülatör,  

 

1. GiriĢ 

Kimyasal açıdan değerlendirildiklerinde, ağır metaller atom kütle ağırlıkları 0,002 kg‟dan 

daha büyük olan ve 5 N/m3‟ten daha büyük belirli bir ağırlığa sahip olan geçiş metallerdir. 

Biyolojik açıdansa, “ağır” bir dizi metali, bazı durumlarda da düşük yoğunluklarda bile 

bitkiler ve hayvanlar için zehirli olabilecek metaloitleri tanımlar (Rascio and Navari, 2011). 

Ağır metal kirliliğinin kökeni toprak, hava ve su kirliliğine sebep olan faaliyetlerden oluşur. 

Bunun yaygın örnekleri arasında endüstriyel faaliyetler (atık boşaltma ve yetersiz atık 

tasfiyesi), atık işleme madenciliği (Pfeifer vd., 2000; Tanhan vd., 2007), kimyasal sanayiler, 

metal işleme endüstrileri (Athar ve Ahmad, 2002), trafik sıkışıklıkları, inşaat malzemeleri, 

ziraat (yetersiz tarım uygulamaları) ve diğer faaliyetler (Barba ve Edith, 2002; Diez, 2008) yer 

almaktadır. Dünya çapında, çok yüksek yoğunluklarda bu ağır metallerin indirgenmiş halde 

bulunduğu oksijensiz bölgede metaller için batık olarak düşünülen doğal sulak arazilerin 

çeşitli türlerindeki dip çökeltilerinde kimyasal elementlerin güçlü bir varlığı söz konusudur. 

Dolayısıyla, sulak araziler kirletici unsurlar için metaller ve kalıcı materyaller olarak hem bir 

kaynak hem de pislik çukuru olabilirler (Das ve Maiti, 2008). Schaller ve arkadaşları (2013) 

dünya çapında Çin‟de, Kanada‟da, Almanya‟da, Zambiya‟da, Amerika‟da, İspanya‟da, 

Birleşik Krallıklar‟da, Hindistan‟da, Paraguay‟da, Polonya‟da, Vietnam‟da, Brezilya‟da, 

Malezya‟da, Mısır‟da, Çek Cumhuriyeti‟nde, Tayvan‟da, Pakistan‟da, İtalya‟da, 

Avustralya‟da ve Belçika‟da çeşitli türdeki sulak arazilerdeki dip çökeltilerinde Ni, Zn,U, Pb, 

Cu ve As gibi metaller/metaloitlerin varlığı ile ilgili pek çok makaleden alıntı yaparlar. Bu dip 

çökeltilerinin bazı örnekleri ise çeltik tarlaları, atık su dökülen sulak araziler, nehir dibi 

çökeltileri, serbest su yüzeyleri, bakır izabe tesisi yakınlarındaki sulak araziler, maden 

sularından etkilenmiş olan sulak araziler, kentlerdeki göller, göl ve sulak arazi dip tortuları, 

insan kaynaklı göl dip tortuları ve diğer bölgelerdir. Bogota-Kolombiya‟nın sulak 

arazilerinde, mevcut bulunan metaller arasında Al, Cu, Zn, Cn (her sulak arazide), Cd, Cr, Ni 
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ve Pb yer alır. Bu ağır metallerin varlığı endüstriyel sektördeki kusurlu bağlantı noktaları ve 

kusurlu kent atık su sistemine bağlanabilir (Alcaldía Mayor de Bogota D.C, 2010). 

Sulak alan ekosistemleri, bileşenleri (biyotik ve abiyotik özellikler) ve fonksiyonları 

(bileşen etkileşimlerine, besin döngüsüne, yüzey ve yer altı su değiş tokuşuna ve diğerlerinin 

yanı sıra yüzey ve atmosfer etkileşimlerine neden olan) sayesinde Dünya'daki en verimli 

topraklar arasında yer alır. (ör. tür çeşitliliği) (Barbier vd., 1997; Mitsch ve Gosselink, 2015a). 

Sulak alanlara atfedilen işlevler, bileşenler ve özellikler, coğrafi dağılımlarına, çevresel 

bileşenlerine (ör. hidrosferik, jeosferik) ve bunlar arasındaki etkileşimlere bağlıdır. Bütün bu 

maddeler veya hizmetler ekosistemin hizmetleridir (Cortes ve Estupinan, 2016). Ekosistem 

hizmetlerinin sınıflandırılması, salt antroposentrik veya ekolojik düzeyde çok çeşitli 

yaklaşımlarla analize tabi tutulur, ancak sınıflandırmaların herhangi birinin uygulanması, 

ekosistem özelliklerine veya uygulamalarının amacına bağlıdır (Camacho ve Ruiz, 2012). 

Millennium Ekosistem Değerlendirmesi, ekosistem hizmetlerini dört türe ayırmıştır: 

destekleyici, sağlayıcı, düzenleyici ve kültürel (Millennium Ekosistem Değerlendirmesi, 

2005). 

Sulak alanlar kirletici unsurlar için metaller ve kalıcı materyaller olarak hem bir 

kaynak hem de pislik çukuru olabilirler (Das ve Maiti, 2008). Dolayısıyla çalışmamıza konu 

olan bitki türü (Phragmites australis) bölgede oldukça önemli bir sulak alan olan Nemrut 

Krater Gölü çevresinden alınmıştır. Çalışma alanımız olan bu göl dünyanın en büyük 

kraterlerinden biri olup, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2012 yılında Ramsar Alanı 

olarak ilan edilmiştir. Bitlis İli sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde bu 

tür doğal olarak yetişmekte olup, oldukça geniş bir yayılıma sahiptir. Yaptığımız bu 

çalışmada, Phragmites australis türünün farklı vejetatif organlarında (kök, gövde ve yaprak) 

biriktirebildiği ağır metal konsantrasyonlarını tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu bitkinin 

doğal olarak yetiştiği ortamlardan alınan toprak örnekleri üzerinde de çalışılarak,  Kalsiyum 

(Ca),  Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan (Mn),  Çinko (Zn), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), 

Krom (Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum (Cd) gibi elementlerinin miktarları ICP-MS cihazı 

kullanılarak yapılmıştır. 
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2. Materyal Ve Yöntem 

2.1. AraĢtırma ve ÇalıĢma Alanı 

Çalışma alanı olarak dünyanın en büyük kraterlerinden biri olan ve 2012 yılında Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı tarafından Ramsar Alanı olarak ilan edilen, Bitlis İli sınırları içerisinde yer 

alan Nemrut Krater Gölü seçilmiştir (Şekil 1, Şekil 2). 

 

 
 

ġekil 1. Çalışma Alanı (Nemrut Kalderası) 

 

 
 

ġekil 2. Çalışma Alanı (Nemrut Kalderası) 
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2.2. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Kamış) 

Poaceae familyasına ait bir tür olan Phragmites australis ("saz"),  dünya çapında en yaygın 

olarak kullanılan sulak alan bitki türlerinden biridir. Saz, Antarktika hariç tüm dünyada 

bulunabilir, ancak çekirdek dağıtım alanı (çoğunlukla Phragmites australis Trin. Ex Steud) 

Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'dır (Haslam, 2010). Islak alanların karakteristik özelliği olup, 

çoğunlukla toprak yüzeyinin biraz altında bir seviyeden toprak seviyesinin üzerinde bir 

seviyeye kadar değişen su seviyelerine sahiptir (Brix, 1988; Ostendorp, 1993; Ailstock, 2000) 

ve çoğunlukla nehir ve nehir kıyısındaki göller ve besin bakımından zengin turbalıkların 

kıyılarında yetişir. Stolonlu rizomlar 10 m veya daha fazla uzunluğa ulaşabileceğinden, 

kökünü sökmek veya yok etmek oldukça zordur. Yapraklar gövdeye bitişik ince bir saçak ile 

yaprak tabanındaki belirgin kanat benzeri uzantıları taşıyan düzgün bir kılıfla gövdeye 

tutunmuştur. Çiçekler çok büyüktür; 20-60 cm uzunluğunda çok dallı çiçeklenme gösterir ve 

genellikle mor renklidir. P. australis‟ in çiçeklenme dönemi Temmuz ve Ekim aylarındadır 

(Davis, 1965). İnsanlar binlerce yıldır kamış kullanıyor. Bir içki türü olan Schnapps, kahve ve 

tekne üretimi gibi bazı uygulamalar bugün geçmişte olduğundan daha az popülerdir 

(Holzmann ve Wangelin, 2009). Endüstri, enerji, tarımsal ve su arıtma gibi birçok alanda 

kamış oldukça sık kullanılan bir bitki türüdür.   

 

ġekil 3. Phragmites australis (Kamış) 
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2.3. Ağır Metal Analizi 

Çalışma alanı olarak seçilen Bitlis İli sınırları içerisinde yer alan ve Bitlis İlinin en önemli 

sulak alanı kabul edilen Nemrut Krater Gölü florasında yetişen Phragmites australis (kamış), 

bu bölgeden çiçeklenme döneminde toplanmıştır. Aynı zamanda bu bitkileri çevreleyen 

sedimentler ve toprak numuneleri de uygun bir şekilde araziden alınmıştır. Toplanan bu tür 

teşhis edilmek amacıyla Çevre Mühendisliği Laboratuvarına getirilmiştir. Flora of Turkey adlı 

eser ve Botanik kılavuzu yardımıyla bu türlerin teşhisi Doç. Dr. Şükrü HAYTA tarafından 

yapılmıştır. Teşhisleri yapılan bu türün yaprak, gövde ve kök gibi kısımları ön işlem yapılmak 

üzere ayrılmıştır. Buradaki amacımız bitkinin sahip olduğu toprak altı ve toprak üstü 

organlarında birikim gösteren ağır metal içeriklerinin ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu organlar 

arasında karşılaştırılma yapılabilmesidir. Daha sonra bu bitkinin yaprak, gövde ve kök gibi 

kısımları kontaminasyonun engellenmesi için öncelikle laboratuvardaki çeşme suyuyla 

yıkanmıştır. Daha sonra saf su cihazından geçirilmiş ve kurutulmak üzere ayrı ayrı filtre 

kağıtları üzerine serilmiştir. Kurutulduktan sonra filtre kağıtlarıyla sarılı vaziyette olan bu 

parçalar Etüvde 50 
0
C‟ de 24 saat bekletilmiştir. Yaklaşık 24 saatin sonunda bu bitki 

numuneleri ayrı ayrı ağzı kapalı poşetlere konulup daha sonra yapılacak olan ağır metal 

analizi için dolaplara kaldırılmıştır. Ayrıca bu türün doğal olarak yetiştiği bu alanlardan farklı 

noktalarda toprak numuneleri alınmıştır. Gerekli işlemleri yapmak için Çevre Mühendisliği 

Laboratuvarına getirilen bu toprak numuneleri uygun bir yerde filtre kağıtlar üzerine serilerek 

iki hafta boyunca havalandırılması sağlanmıştır. Daha sonra bu örnekler plastik ağzı kapalı 

poşetlere alınmış ve dolaplara konulmuştur. 

  

3. TartıĢma ve Sonuç 

Çalışmamızda Nemrut Krater Gölü çevresinde en fazla yayılış gösteren ve sulak alan bitkisi 

olan Phragmites australis (kamış) türü ile bunları çevreleyen toprak örneklerinin Ca, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb ve Zn gibi ağır metal konsantrasyonları ICP*MS cihazı kullanılarak 

belirlendi. Ayrıca bu bitkinin hangi ağır metale karşı diğerlerine oranla daha toleranslı olduğu 

ve hangi ağır metal bakımından hiperakümülatör özellik gösterdiği tespit edilmeye çalışıldı. 

Analizler sonucunda Phragmites australis bitkisinin kökünde ağır metal konsantrasyonundaki 

azalma eğilimi Mg>Mn>Fe>Cu>Ca, gövdede Mg>Mn>Zn>Cu>Fe, ve yaprakta 

Mg>Mn>Fe>Zn>Cu>Ca>Cd>Ni tespit edildi. Cr ve Pb bu bitkinin kök, gövde ve yaprağında, 

Ni ve Cd kök ve gövdede, Zn sadece kökte, Ca ise sadece gövdede yaptığımız analizler 

sonucunda tespit edilemedi. Bunun en büyük sebebi bu bitkinin arazide erken dönemde 
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toplanmasından kaynaklanmış olabilir. Çünkü literatür çalışmalarımızda aynı tür ile yapılan 

başka çalışmalarda bu ağır metallerin belirli konsantrasyonlarında tespit edildiği 

görülmektedir (Yekda, 2018; Bozbek, 2007).   Kirlenmiş ve kirlenmemiş ortamlarda yetişen 

Phragmites australis ve Typha angustifolia ile ilgili yapılan çalışmalarda bu bitkinin metal 

kirliliğine toleranslı olduğu tespit edilmiş; farklılık sadece iklimsel ve diğer ekolojik 

faktörlerden kaynaklandığı belirtilmiştir (Mckee ve Richards, 1996; McNaughton vd., 1974; 

Ye vd., 1997).
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Bitki türlerinin yayılış gösterdiği 2 farklı istasyondan alınan toprak örneklerindeki ağır metal konsantrasyonları, Toprak Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliğinde verilen topraktaki ağır metal sınır değerlerinin (Anonim, 2005) altında tespit edildi. Yalnızca 1ve 2 nolu istasyonlardaki Fe 

miktarı bu sınır değerlerinin üzerinde tespit edilmiştir. Toprakta ekstrakte edilebilir Fe miktarı 0,2 mg/kg’ın altında ise az, 0,2- 4,5 mg/kg 

arasında orta ve 4,5 mg/kg’dan fazla ise genellikle yüksek ve toksik olarak değerlendirilmektedir (Lindsay ve Norwell, 1978). Elde ettiğimiz 

analiz sonuçlarına bakıldığında toprakta tespit edilen Fe miktarı bu istasyonlarda oldukça yüksek olduğundan toksik etki gösterebilir. 

 

Çizelge 6.1. Phragmites australis bitkisinin farklı organlarındaki ağır metal konsantrasyonları 

TÜRLER  ORGANLAR  Mg   Cr Mn   Fe     Ni   Cu   Zn    Cd    Pb    Ca 

  Kök 

 

35,7 Tespit 

edilemedi 

3,192 2,048 Tespit 

edilemedi 

0,04317 Tespit 

edileme

di 

Tespit 

edilemedi 

Tespit 

edilemedi 

0,01618 

Phragmites 

australis 

 

 

Gövde 40,72 Tespit 

edilemedi 

3,754 0,0146 

 

Tespit 

edilemedi 

0,1039 0,4355 Tespit 

edilemedi 

Tespit 

edilemedi 

Tespit 

edilemed 

  Yaprak 82.79 Tespit 

edilemedi 

11,5 9,527 0,003052 0,2494 0,5726 0,003766 Tespit 

edilemedi 

0,03009 
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Çizelge 6.1. Çalışma Alanından Alınan Toprak Numune Değerleri 

 
TÜRLER Mg   Cr Mn Fe Ni Cu  Zn   Cd  Pb   Ca 

Toprak 1 495,2  1,514 49,97 677,5 2,267 0,7592  

 

 5,077 0,07574  1,39  0,6322 

Toprak 2 209 0,4447 42.38 960,5 0,4179 0,4014 4,895 0,02605 0,9752 0,0432 

 

 
Çizelge 6.3. Topraktaki ağır metal sınır değerleri (mg/kg) (Anonim 2005) 

Ağır Metal pH 5-6 (mg/kg kuru toprak) pH>6 (mg/kg kuru toprak) 

Pb 50 300 

Cd 1 3 

Ni 30 75 

Cr 100 100 

Co 80 80 

Cu 50 140 

Fe 4,5 4,5 

Zn 150 300 

Mn 70 70 
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NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESĠNDE DOĞAL OLARAK YETĠġEN Juncus 

inflexus L. TÜRÜNÜN HĠPERAKÜMÜLATÖR ÖZELLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

Nur Ceren Dizdaroğlu  

Bitlis Eren Üniversitesi 

Doç. Dr. ġükrü Hayta 

Bitlis Eren Üniversitesi 

ÖZET 

Sulak alanlar, düşük derinlikte kalıcı veya periyodik bir su kütlesine maruz kalan sucul ve yarı 

sucul ekosistemlerdir. Sulak alanlar ayrıca çevresel yönetim ve koruma alanı olarak hareket 

eden bir arazi şeridine sahiptir. Sulak alanlar, biyojeokimyasal döngülere (Garg, 2015; Lewis, 

1995) ve mega çeşitlilik bölgelerine ekolojik olarak sağladığı önemli katkılarıyla bilinirler. 

Ağır metaller (HM), dünya çapında çok sayıda sulak alanda bulunur; diğer faktörlerin yanı 

sıra madencilik, sanayi, tarım ve inşaat faaliyetleri gibi insan kaynaklı müdahalelerle 

yayılırlar (Cunningham vd., 1995; Switras, 1999). Fitoremediasyon ve sulak alan restorasyon 

projeleri için, doğal veya endemik türlerin ekosistemle ilgili ve ekolojik işlevlerini belirlemek 

gerekir. Bu amaçla önemli bir sulak alan olan Bitlis İli sınırları içerisindeki Nemrut Krater 

Gölü çevresinde yetişen ve sucul bir bitki olan Juncus inflexus L. bu çalışmada tercih 

edilmiştir. 2017 yılında yaptığımız arazi çalışmaları sonucunda doğal ortamlarından toplanan 

bu bitki örneği Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarına getirilerek burada 

gerekli ön işlemler yapılmıştır ve ICP-MS cihazı kullanılarak yapılacak olan ağır metal 

analizleri için hazır konuma getirilmiştir. Yaptığımız bu çalışmada Juncus inflexus L. türünün 

hem hiperakümülatör seviyesini belirlemek,  hem de farklı organlarında (kök, gövde ve çiçek) 

ağır metal konsantrasyonlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu bitkinin doğal olarak 

yetiştiği ortamlardan alınan toprak örnekleri üzerinde de çalışılarak,  Kalsiyum (Ca),  

Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan (Mn),  Çinko (Zn), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Krom 

(Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum (Cd) gibi elementlerinin miktarları ICP-MS cihazı kullanılarak 

yapılmıştır. Analizler sonucunda Mg (109 mg kg
-1

) makro elementi bu bitkinin çiçek 

kısmında en yüksek konsantrasyonda tespit edilmiştir. Cr bu bitkinin çiçek ve kök kısmında, 

Pb çiçek ve gövde kısmında, Ni ise çiçek kısmında tespit edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Juncus inflexus, Nemrut Krater Gölü, Ağır Metal, Hiperakümülatör,  
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1. GĠRĠġ 

Sanayileşme ve nüfusun giderek artması tüm ekosistemi etkilemekte ve bunun sonucu olarak 

da çevresel problemler ortaya çıkmaktadır. Hava ve su gibi çevre bileşenlerinin yanında 

toprak da önemli bir bileşendir. Çünkü insan yaşamanın devam etmesi için gerekli olan temel 

bileşenlerin başında toprak yer almaktadır. Toprağın en önemli özelliklerinden birisi besin 

maddelerinin çoğunu içermesidir. Sanayileşmenin gün geçtikçe artması toprakta ağır metal 

birikimine sebep olmaktadır. Özellikle cıva, kadmiyum ve kurşun gibi ağır ya da toksik 

metallerin neden olduğu çevre kirliliği, besin zincirini ve tüm dünyayı tehdit eder hale 

gelmiştir. Urano (2010), birçok ağır metalin toprakta doğal olarak bulunmasıyla beraber farklı 

endüstriyel uygulamalar sonucu çevreye yayıldığını belirtmiştir. Toprakta bulunan metal 

derişimi genel olarak 1 ila 100.000 mg kg−1 arasında değişkenlik göstermektedir. Ağır 

metallerin yüksek konsantrasyonlarda bulunması toprağın organik yapısının bozulmasına, 

ürününün verim ve kalitesinde düşüşlere neden olmakta (Long vd., 2002) ve dolayısıyla insan 

ve diğer canlılar için olumsuz etkilere yol açmaktadır (Blaylock ve Huang, 2000). 

Ağır metallerin aşırı birikimine dirençli bitki türleri metal zengini, ılıman ve tropik 

bölgelerdeki topraklarda gelişir (Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve Yeni 

Kaledonya) (Baker ve Brooks, 1989). Bu bitkiler yüksek toleranslarına bağlı olarak seçilir. 

Serpantin toleransı üç temel kanıtlanmış fizyolojik ve evrim mekanizmasına göre 

açıklanabilir: düşük Ca/Mg oranına karşı tolerans, Mg zehirlenmesine karşı tolerans veya 

yüksek Mg gereksinimi. Aşırı birikime dirençli bitki türlerinin büyük bir çoğunluğu 

serpantinleşmiş bölgelerdeki toprakların özelliklerini taşıyan bitki topluluklarına aittir. Tüm 

kökten beslenen bitki türleri metali eşit derecede deriştirmez. Azdan çoğa olan derişimler 

farklı bitkilerde tolere edilir. Önce bahsedilen az olanlar “kökten beslenen bitkiler” olarak 

değerlendirilirken sonraki çok olanlar “aşırı birikime dirençli bitki” olarak değerlendirilir 

(Jaffre vd., 1976). 

Fitoremediasyon ve sulak alan restorasyon projeleri için, doğal veya endemik türlerin 

ekosistemle ilgili ve ekolojik işlevlerini belirlemek gerekir. Bu amaçla önemli bir sulak alan 

olan Bitlis İli sınırları içerisindeki Nemrut Krater Gölü çevresinde yetişen ve sucul bir bitki 

olan Juncus inflexus L. bu çalışmada tercih edilmiştir. Juncus inflexus L. türünün hem 

hiperakümülatör seviyesini belirlemek,  hem de farklı organlarında (kök, gövde ve çiçek) ağır 

metal konsantrasyonlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu bitkinin doğal olarak 
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yetiştiği ortamlardan alınan toprak örnekleri üzerinde de çalışılarak,  Kalsiyum (Ca),  

Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan (Mn),  Çinko (Zn), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Krom 

(Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum (Cd) gibi metallerin konsantrasyonları ICP-MS cihazı 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

2. Materyal Ve Yöntem 

2.1. AraĢtırma ve ÇalıĢma Alanı 

Çalışma alanı olarak bu türün en yoğun ve baskın habitata sahip olduğu Bitlis İli sınırları 

içerisinde yer alan dünyanın en büyük kraterlerinden Nemrut Krater Gölü tercih edilmiştir 

(Şekil 1). 

 

 
 

ġekil 1. Çalışma Alanı (Nemrut Krater Gölü) 

 

 

2.2. Juncus inflexus L. (Hasır Otu) 

Juncus inflexus, yoğun monokültür tutamlarında büyüme eğiliminde olan çok yıllık bir türdür. 

Bu bitki kılıflı saplara, mavi-yeşil silindirik gövdelere (40-80 cm × 1.2–4 mm) ve kesikli ilik 

(gövde dokusu) şeklindedir. Sapları yakından kucaklayan ve 1-13 cm uzunluğunda olabilen 

birkaç kırmızımsı kahverengi katafiller (bitkiye koruma ve / veya yapısal destek sağlayan 

yapraklar) vardır. Juncus inflexus, 3–5 mm boyunca uzayabilen ve 1,5-3 mm çapında değişen 

pürüzsüz, silindirik gövdeler üreten köksaplara sahiptir. Bu tür, oval brakteoller ile pedisellat 
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çiçekleri (bitki başına tek, çok çiçek düzenlenişi); tepaller kırmızımsı kahverengi, mızrak 

şeklindedir ve uzunlukları 2,7–3,5 mm olabilir (USDA/NRCS Plants Database, 2019). 

 

ġekil 2. Juncus inflexus (Hasır otu) 

2.3. Ağır Metal Analizi 

Çalışma alanı olarak seçilen Bitlis İli sınırları içerisinde yer alan ve Bitlis İlinin en önemli 

sulak alanı kabul edilen Nemrut Krater Gölü florasında yetişen Phragmites australis (kamış), 

bu bölgeden çiçeklenme döneminde toplanmıştır. Aynı zamanda bu bitkileri çevreleyen 

sedimentler ve toprak numuneleri de uygun bir şekilde araziden alınmıştır. Toplanan bu tür 

teşhis edilmek amacıyla Çevre Mühendisliği Laboratuvarına getirilmiştir. Flora of Turkey adlı 

eser ve Botanik kılavuzu yardımıyla bu türlerin teşhisi Doç. Dr. Şükrü HAYTA tarafından 

yapılmıştır. Teşhisleri yapılan bu türün yaprak, gövde ve kök gibi kısımları ön işlem yapılmak 

üzere ayrılmıştır. Buradaki amacımız bitkinin sahip olduğu toprak altı ve toprak üstü 

organlarında birikim gösteren ağır metal içeriklerinin ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu organlar 

arasında karşılaştırılma yapılabilmesidir. Daha sonra bu bitkinin yaprak, gövde ve kök gibi 

kısımları kontaminasyonun engellenmesi için öncelikle laboratuvardaki çeşme suyuyla 

yıkanmıştır. Daha sonra saf su cihazından geçirilmiş ve kurutulmak üzere ayrı ayrı filtre 

kağıtları üzerine serilmiştir. Kurutulduktan sonra filtre kağıtlarıyla sarılı vaziyette olan bu 
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parçalar Etüvde 50 
0
C‟ de 24 saat bekletilmiştir. Yaklaşık 24 saatin sonunda bu bitki 

numuneleri ayrı ayrı ağzı kapalı poşetlere konulup daha sonra yapılacak olan ağır metal 

analizi için dolaplara kaldırılmıştır. Ayrıca bu türün doğal olarak yetiştiği bu alanlardan farklı 

noktalarda toprak numuneleri alınmıştır. Gerekli işlemleri yapmak için Çevre Mühendisliği 

Laboratuvarına getirilen bu toprak numuneleri uygun bir yerde filtre kağıtlar üzerine serilerek 

iki hafta boyunca havalandırılması sağlanmıştır. Daha sonra bu örnekler plastik ağzı kapalı 

poşetlere alınmış ve dolaplara konulmuştur.  

 

3. TartıĢma ve Sonuç 

Çalışmamızda Dünyanın en büyük krater göllerinden biri olan Nemrut Krater Gölü 

çevresinde en fazla yayılış gösteren ve sulak alan bitkisi olan Juncus inflexsus (hasır otu) türü 

ile bunları çevreleyen toprak örneklerinin Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb ve Zn gibi ağır 

metal  içerikleri ICP*MS cihazı kullanılarak belirlendi. Ayrıca bu bitkinin hangi ağır metale 

karşı diğerlerine oranla daha toleranslı olduğu ve hangi ağır metal bakımından 

hiperakümülatör özellik gösterdiği tespit edilmeye çalışıldı. Analizler sonucunda Juncus 

inflexsus bitkisinin çiçeğinde ağır metal konsantrasyonundaki azalma eğilimi 

Mg>Mn>Fe>Zn>Cu>Ca>Cd, kökte Fe>Mg>Mn>Zn>Ca>Cu>Pb>Ni>Cd, ve gövdede ise 

Mg>Mn>Fe>Zn>Cr>Ni>Cu>Ca>Cd tespit edildi. Cr bu bitkinin çiçek ve kök, Pb çiçek ve 

gövdede yaptığımız analizler sonucunda tespit edilemedi. Allen (1989)‟e göre, sedimentlerde 

bulunması gereken Fe konsantrasyonu 50-1.000 mg kg
-1

, kirlenmemiş ortamlardaki bitkiler 

için ise 40-500 mg kg
-1

‟dır (Demirezen 2002). FAO/WHO‟nun bitkilerde kabul ettiği Fe sınır 

değeri 30 mg kg
-1

‟dır. Bitkiler demiri topraktan Fe
+3

, Fe
+2

 iyonları ve Fe halinde 

almaktadırlar. Bitkilerin demir kapsamları türlerine, yaşlarına, organlarına, yetiştikleri 

toprakların yarayışlı demir miktarına göre, kuru ağırlıklarının birkaç ppm ile 500-600 ppm 

arasında değişmektedir (Güven 2002).  Fe miktarının ölçülebilen en yüksek konsantrasyonu 

155,8 mg kg
-1

 değeri ile bitkinin kök kısmına aittir. Bu değer FAO/WHO‟nun bitkilerde kabul 

ettiği Fe sınır değerinin oldukça üzerinde olduğu görülmüştür.  
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Bitki türlerinin yayılış gösterdiği 2 farklı istasyondan alınan toprak örneklerindeki ağır metal konsantrasyonları, Toprak Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliğinde verilen topraktaki ağır metal sınır değerlerinin (Anonim, 2005) altında tespit edildi. Yalnızca 1ve 2 nolu istasyonlardaki Fe 

miktarı bu sınır değerlerinin üzerinde tespit edilmiştir. Toprakta ekstrakte edilebilir Fe miktarı 0,2 mg/kg’ın altında ise az, 0,2- 4,5 mg/kg 

arasında orta ve 4,5 mg/kg’dan fazla ise genellikle yüksek ve toksik olarak değerlendirilmektedir (Lindsay ve Norwell 1978). Elde ettiğimiz 

analiz sonuçlarına bakıldığında toprakta tespit edilen Fe miktarı bu istasyonlarda oldukça yüksek olduğundan toksik etki gösterebilir. 

 

Çizelge 6.1. Juncus inflexsus bitkisinin farklı organlarındaki ağır metal konsantrasyonları 

TÜRLER  ORGANLAR  Mg   Cr Mn   Fe     Ni   Cu   Zn    Cd    Pb    Ca 

  Çiçek 

 

109 Tespit 

edilemedi 

17,54 10,17 Tespit 

edilemedi 
0,2455 

2,447 0,008997 Tespit 

edilemedi 

0,06387 

Juncus 

inflexsus 

 

 

 

Kök 

 

59,31 

 

Tespit 

edilemedi 

 

18,36 

 

155,8 

 

0,05658 

 

0,09585 

 

4,242 

 

0,01193 

 

0,09255 

 

0,1234 

  Gövde 79,41 0,9071 19,23 8,535 0,1825 0,1709 1,385 0,02825 Tespit 

edilemedi 

0,07684 
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Çizelge 6.1. Çalışma Alanından Alınan Toprak Numune Değerleri 

 

TÜRLER Mg   Cr Mn Fe Ni Cu  Zn   Cd  Pb   Ca 

Toprak 1 130 0,6631 26,76 587,9 0,5815 0,4152 4,705 0,002762 1,277 0,7201 

Toprak 2 209 0,4447 42.38 960,5 0,4179 0,4014 4,895 0,02605 0,9752 0,0432 

 

Çizelge 6.3. Topraktaki ağır metal sınır değerleri (mg/kg) (Anonim 2005) 

Ağır Metal pH 5-6 (mg/kg kuru toprak) pH>6 (mg/kg kuru toprak) 

Pb 50 300 

Cd 1 3 

Ni 30 75 

Cr 100 100 

Co 80 80 

Cu 50 140 

Fe 4,5 4,5 

Zn 150 300 

Mn 70 70 
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NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESĠNDE DOĞAL OLARAK YETĠġEN Juncus 

inflexus L. TÜRÜNÜN HĠPERAKÜMÜLATÖR ÖZELLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

Nur Ceren Dizdaroğlu  

Bitlis Eren Üniversitesi 

Doç. Dr. ġükrü Hayta 

Bitlis Eren Üniversitesi 

ÖZET 

Sulak alanlar, düşük derinlikte kalıcı veya periyodik bir su kütlesine maruz kalan sucul ve yarı 

sucul ekosistemlerdir. Sulak alanlar ayrıca çevresel yönetim ve koruma alanı olarak hareket 

eden bir arazi şeridine sahiptir. Sulak alanlar, biyojeokimyasal döngülere (Garg, 2015; Lewis, 

1995) ve mega çeşitlilik bölgelerine ekolojik olarak sağladığı önemli katkılarıyla bilinirler. 

Ağır metaller (HM), dünya çapında çok sayıda sulak alanda bulunur; diğer faktörlerin yanı 

sıra madencilik, sanayi, tarım ve inşaat faaliyetleri gibi insan kaynaklı müdahalelerle 

yayılırlar (Cunningham vd., 1995; Switras, 1999). Fitoremediasyon ve sulak alan restorasyon 

projeleri için, doğal veya endemik türlerin ekosistemle ilgili ve ekolojik işlevlerini belirlemek 

gerekir. Bu amaçla önemli bir sulak alan olan Bitlis İli sınırları içerisindeki Nemrut Krater 

Gölü çevresinde yetişen ve sucul bir bitki olan Juncus inflexus L. bu çalışmada tercih 

edilmiştir. 2017 yılında yaptığımız arazi çalışmaları sonucunda doğal ortamlarından toplanan 

bu bitki örneği Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarına getirilerek burada 

gerekli ön işlemler yapılmıştır ve ICP-MS cihazı kullanılarak yapılacak olan ağır metal 

analizleri için hazır konuma getirilmiştir. Yaptığımız bu çalışmada Juncus inflexus L. türünün 

hem hiperakümülatör seviyesini belirlemek,  hem de farklı organlarında (kök, gövde ve çiçek) 

ağır metal konsantrasyonlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu bitkinin doğal olarak 

yetiştiği ortamlardan alınan toprak örnekleri üzerinde de çalışılarak,  Kalsiyum (Ca),  

Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan (Mn),  Çinko (Zn), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Krom 

(Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum (Cd) gibi elementlerinin miktarları ICP-MS cihazı kullanılarak 

yapılmıştır. Analizler sonucunda Mg (109 mg kg
-1

) makro elementi bu bitkinin çiçek 

kısmında en yüksek konsantrasyonda tespit edilmiştir. Cr bu bitkinin çiçek ve kök kısmında, 

Pb çiçek ve gövde kısmında, Ni ise çiçek kısmında tespit edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Juncus inflexus, Nemrut Krater Gölü, Ağır Metal, Hiperakümülatör,  
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1. GĠRĠġ 

Sanayileşme ve nüfusun giderek artması tüm ekosistemi etkilemekte ve bunun sonucu olarak 

da çevresel problemler ortaya çıkmaktadır. Hava ve su gibi çevre bileşenlerinin yanında 

toprak da önemli bir bileşendir. Çünkü insan yaşamanın devam etmesi için gerekli olan temel 

bileşenlerin başında toprak yer almaktadır. Toprağın en önemli özelliklerinden birisi besin 

maddelerinin çoğunu içermesidir. Sanayileşmenin gün geçtikçe artması toprakta ağır metal 

birikimine sebep olmaktadır. Özellikle cıva, kadmiyum ve kurşun gibi ağır ya da toksik 

metallerin neden olduğu çevre kirliliği, besin zincirini ve tüm dünyayı tehdit eder hale 

gelmiştir. Urano (2010), birçok ağır metalin toprakta doğal olarak bulunmasıyla beraber farklı 

endüstriyel uygulamalar sonucu çevreye yayıldığını belirtmiştir. Toprakta bulunan metal 

derişimi genel olarak 1 ila 100.000 mg kg−1 arasında değişkenlik göstermektedir. Ağır 

metallerin yüksek konsantrasyonlarda bulunması toprağın organik yapısının bozulmasına, 

ürününün verim ve kalitesinde düşüşlere neden olmakta (Long vd., 2002) ve dolayısıyla insan 

ve diğer canlılar için olumsuz etkilere yol açmaktadır (Blaylock ve Huang, 2000). 

Ağır metallerin aşırı birikimine dirençli bitki türleri metal zengini, ılıman ve tropik 

bölgelerdeki topraklarda gelişir (Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve Yeni 

Kaledonya) (Baker ve Brooks, 1989). Bu bitkiler yüksek toleranslarına bağlı olarak seçilir. 

Serpantin toleransı üç temel kanıtlanmış fizyolojik ve evrim mekanizmasına göre 

açıklanabilir: düşük Ca/Mg oranına karşı tolerans, Mg zehirlenmesine karşı tolerans veya 

yüksek Mg gereksinimi. Aşırı birikime dirençli bitki türlerinin büyük bir çoğunluğu 

serpantinleşmiş bölgelerdeki toprakların özelliklerini taşıyan bitki topluluklarına aittir. Tüm 

kökten beslenen bitki türleri metali eşit derecede deriştirmez. Azdan çoğa olan derişimler 

farklı bitkilerde tolere edilir. Önce bahsedilen az olanlar “kökten beslenen bitkiler” olarak 

değerlendirilirken sonraki çok olanlar “aşırı birikime dirençli bitki” olarak değerlendirilir 

(Jaffre vd., 1976). 

Fitoremediasyon ve sulak alan restorasyon projeleri için, doğal veya endemik türlerin 

ekosistemle ilgili ve ekolojik işlevlerini belirlemek gerekir. Bu amaçla önemli bir sulak alan 

olan Bitlis İli sınırları içerisindeki Nemrut Krater Gölü çevresinde yetişen ve sucul bir bitki 

olan Juncus inflexus L. bu çalışmada tercih edilmiştir. Juncus inflexus L. türünün hem 

hiperakümülatör seviyesini belirlemek,  hem de farklı organlarında (kök, gövde ve çiçek) ağır 

metal konsantrasyonlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu bitkinin doğal olarak 

yetiştiği ortamlardan alınan toprak örnekleri üzerinde de çalışılarak,  Kalsiyum (Ca),  
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Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan (Mn),  Çinko (Zn), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Krom 

(Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum (Cd) gibi metallerin konsantrasyonları ICP-MS cihazı 

kullanılarak yapılmıştır. 

 

2. Materyal Ve Yöntem 

2.1. AraĢtırma ve ÇalıĢma Alanı 

Çalışma alanı olarak bu türün en yoğun ve baskın habitata sahip olduğu Bitlis İli sınırları 

içerisinde yer alan dünyanın en büyük kraterlerinden Nemrut Krater Gölü tercih edilmiştir 

(Şekil 1). 

 

 
 

ġekil 1. Çalışma Alanı (Nemrut Krater Gölü) 

 

 

2.2. Juncus inflexus L. (Hasır Otu) 

Juncus inflexus, yoğun monokültür tutamlarında büyüme eğiliminde olan çok yıllık bir türdür. 

Bu bitki kılıflı saplara, mavi-yeşil silindirik gövdelere (40-80 cm × 1.2–4 mm) ve kesikli ilik 

(gövde dokusu) şeklindedir. Sapları yakından kucaklayan ve 1-13 cm uzunluğunda olabilen 

birkaç kırmızımsı kahverengi katafiller (bitkiye koruma ve / veya yapısal destek sağlayan 

yapraklar) vardır. Juncus inflexus, 3–5 mm boyunca uzayabilen ve 1,5-3 mm çapında değişen 

pürüzsüz, silindirik gövdeler üreten köksaplara sahiptir. Bu tür, oval brakteoller ile pedisellat 
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çiçekleri (bitki başına tek, çok çiçek düzenlenişi); tepaller kırmızımsı kahverengi, mızrak 

şeklindedir ve uzunlukları 2,7–3,5 mm olabilir (USDA/NRCS Plants Database, 2019). 

 

ġekil 2. Juncus inflexus (Hasır otu) 

2.3. Ağır Metal Analizi 

Çalışma alanı olarak seçilen Bitlis İli sınırları içerisinde yer alan ve Bitlis İlinin en önemli 

sulak alanı kabul edilen Nemrut Krater Gölü florasında yetişen Phragmites australis (kamış), 

bu bölgeden çiçeklenme döneminde toplanmıştır. Aynı zamanda bu bitkileri çevreleyen 

sedimentler ve toprak numuneleri de uygun bir şekilde araziden alınmıştır. Toplanan bu tür 

teşhis edilmek amacıyla Çevre Mühendisliği Laboratuvarına getirilmiştir. Flora of Turkey adlı 

eser ve Botanik kılavuzu yardımıyla bu türlerin teşhisi Doç. Dr. Şükrü HAYTA tarafından 

yapılmıştır. Teşhisleri yapılan bu türün yaprak, gövde ve kök gibi kısımları ön işlem yapılmak 

üzere ayrılmıştır. Buradaki amacımız bitkinin sahip olduğu toprak altı ve toprak üstü 

organlarında birikim gösteren ağır metal içeriklerinin ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu organlar 

arasında karşılaştırılma yapılabilmesidir. Daha sonra bu bitkinin yaprak, gövde ve kök gibi 

kısımları kontaminasyonun engellenmesi için öncelikle laboratuvardaki çeşme suyuyla 

yıkanmıştır. Daha sonra saf su cihazından geçirilmiş ve kurutulmak üzere ayrı ayrı filtre 

kağıtları üzerine serilmiştir. Kurutulduktan sonra filtre kağıtlarıyla sarılı vaziyette olan bu 
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parçalar Etüvde 50 
0
C‟ de 24 saat bekletilmiştir. Yaklaşık 24 saatin sonunda bu bitki 

numuneleri ayrı ayrı ağzı kapalı poşetlere konulup daha sonra yapılacak olan ağır metal 

analizi için dolaplara kaldırılmıştır. Ayrıca bu türün doğal olarak yetiştiği bu alanlardan farklı 

noktalarda toprak numuneleri alınmıştır. Gerekli işlemleri yapmak için Çevre Mühendisliği 

Laboratuvarına getirilen bu toprak numuneleri uygun bir yerde filtre kağıtlar üzerine serilerek 

iki hafta boyunca havalandırılması sağlanmıştır. Daha sonra bu örnekler plastik ağzı kapalı 

poşetlere alınmış ve dolaplara konulmuştur.  

 

3. TartıĢma ve Sonuç 

Çalışmamızda Dünyanın en büyük krater göllerinden biri olan Nemrut Krater Gölü 

çevresinde en fazla yayılış gösteren ve sulak alan bitkisi olan Juncus inflexsus (hasır otu) türü 

ile bunları çevreleyen toprak örneklerinin Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb ve Zn gibi ağır 

metal  içerikleri ICP*MS cihazı kullanılarak belirlendi. Ayrıca bu bitkinin hangi ağır metale 

karşı diğerlerine oranla daha toleranslı olduğu ve hangi ağır metal bakımından 

hiperakümülatör özellik gösterdiği tespit edilmeye çalışıldı. Analizler sonucunda Juncus 

inflexsus bitkisinin çiçeğinde ağır metal konsantrasyonundaki azalma eğilimi 

Mg>Mn>Fe>Zn>Cu>Ca>Cd, kökte Fe>Mg>Mn>Zn>Ca>Cu>Pb>Ni>Cd, ve gövdede ise 

Mg>Mn>Fe>Zn>Cr>Ni>Cu>Ca>Cd tespit edildi. Cr bu bitkinin çiçek ve kök, Pb çiçek ve 

gövdede yaptığımız analizler sonucunda tespit edilemedi. Allen (1989)‟e göre, sedimentlerde 

bulunması gereken Fe konsantrasyonu 50-1.000 mg kg
-1

, kirlenmemiş ortamlardaki bitkiler 

için ise 40-500 mg kg
-1

‟dır (Demirezen 2002). FAO/WHO‟nun bitkilerde kabul ettiği Fe sınır 

değeri 30 mg kg
-1

‟dır. Bitkiler demiri topraktan Fe
+3

, Fe
+2

 iyonları ve Fe halinde 

almaktadırlar. Bitkilerin demir kapsamları türlerine, yaşlarına, organlarına, yetiştikleri 

toprakların yarayışlı demir miktarına göre, kuru ağırlıklarının birkaç ppm ile 500-600 ppm 

arasında değişmektedir (Güven 2002).  Fe miktarının ölçülebilen en yüksek konsantrasyonu 

155,8 mg kg
-1

 değeri ile bitkinin kök kısmına aittir. Bu değer FAO/WHO‟nun bitkilerde kabul 

ettiği Fe sınır değerinin oldukça üzerinde olduğu görülmüştür.  
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Bitki türlerinin yayılış gösterdiği 2 farklı istasyondan alınan toprak örneklerindeki ağır metal konsantrasyonları, Toprak Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliğinde verilen topraktaki ağır metal sınır değerlerinin (Anonim, 2005) altında tespit edildi. Yalnızca 1ve 2 nolu istasyonlardaki Fe 

miktarı bu sınır değerlerinin üzerinde tespit edilmiştir. Toprakta ekstrakte edilebilir Fe miktarı 0,2 mg/kg’ın altında ise az, 0,2- 4,5 mg/kg 

arasında orta ve 4,5 mg/kg’dan fazla ise genellikle yüksek ve toksik olarak değerlendirilmektedir (Lindsay ve Norwell 1978). Elde ettiğimiz 

analiz sonuçlarına bakıldığında toprakta tespit edilen Fe miktarı bu istasyonlarda oldukça yüksek olduğundan toksik etki gösterebilir. 

 

Çizelge 6.1. Juncus inflexsus bitkisinin farklı organlarındaki ağır metal konsantrasyonları 

TÜRLER  ORGANLAR  Mg   Cr Mn   Fe     Ni   Cu   Zn    Cd    Pb    Ca 

  Çiçek 

 

109 Tespit 

edilemedi 

17,54 10,17 Tespit 

edilemedi 
0,2455 

2,447 0,008997 Tespit 

edilemedi 

0,06387 

Juncus 

inflexsus 

 

 

 

Kök 

 

59,31 

 

Tespit 

edilemedi 

 

18,36 

 

155,8 

 

0,05658 

 

0,09585 

 

4,242 

 

0,01193 

 

0,09255 

 

0,1234 

  Gövde 79,41 0,9071 19,23 8,535 0,1825 0,1709 1,385 0,02825 Tespit 

edilemedi 

0,07684 
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Çizelge 6.1. Çalışma Alanından Alınan Toprak Numune Değerleri 

 

TÜRLER Mg   Cr Mn Fe Ni Cu  Zn   Cd  Pb   Ca 

Toprak 1 130 0,6631 26,76 587,9 0,5815 0,4152 4,705 0,002762 1,277 0,7201 

Toprak 2 209 0,4447 42.38 960,5 0,4179 0,4014 4,895 0,02605 0,9752 0,0432 

 

Çizelge 6.3. Topraktaki ağır metal sınır değerleri (mg/kg) (Anonim 2005) 

Ağır Metal pH 5-6 (mg/kg kuru toprak) pH>6 (mg/kg kuru toprak) 

Pb 50 300 

Cd 1 3 

Ni 30 75 

Cr 100 100 

Co 80 80 

Cu 50 140 

Fe 4,5 4,5 

Zn 150 300 

Mn 70 70 
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CĠVA TOKSĠSĠTESĠ VE CĠVANIN ĠNSAN SAĞLIĞI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Sahilli 

Munzur Üniversitesi  

 

ÖZET 

Ağır metaller her yerde bulunan ve biyolojik olarak çözünmeyen bir çevre kimyasalları 

grubudur. Ağır metallere maruz kalmaktan kaynaklanan olumsuz etkiler yaygın olarak 

bilinmesine rağmen, bunların çevrede kullanımı ve konsantrasyonu artmaktadır. Biyolojik 

sistemlerin ağır metallere maruz kalması, DNA hasarı, protein modifikasyonu, lipit 

peroksidasyonu ve diğerlerini indükleyebilecek oksidasyon stresine yol açabilir. Ağır 

metallerin toksisiteleri ile ilgili ana mekanizma reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşmasıydı. 

Ek olarak, toksisiteler, glutatyonun tükenmesi ve protein sülfhidril gruplarına bağlanması 

üzerinden de ifade edilmiştir. Civa (Hg) gümüş, sıvı, parlak, kokusuz bir ağır metaldir. 

Doğada; elemental civa, organik ve inorganik bileşikler şeklinde bulunur. Hg insan sağlığına 

olumsuz etkiler gösterebilen bir maddedir. Sanayi ağırlıklı olarak, diş hekimliği, madencilik, 

tıbbi cihazların yapımı, inşaat ve kağıt üretimi gibi bir çok alanda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. İnsanlarda solunum, beslenme ve besin zinciri yoluyla Hg maruziyeti 

gerçekleşebilmektedir. Hg bileşiklerine karşı en yüksek hassasiyet sinir sisteminindir. Vücuda 

alınan civanın ayrıca, beyin ve böbrekler üzerinde de etkileri olduğu bildirilmiştir. Civanın 

toksisitesi kimyasal formuna bağlı olarak değişim gösterir. Bunun nedeni, alınan formun 

vücutta izleyeceği yolun farklılık göstermesidir. Hg toksisitesi üç şekilde olmaktadır. 

Birincisi, Hg olarak proteindeki sülfidril (-SH) veya selenohidril (-SeH) grupları ile 

etkileşerek proteinlerde yapı değişikliği ve aktivite kaybına yol açar. İkinci olarak, tersiyer 

yapıdaki değişiklik ile beraber bazı proteinler immünolojik özellik kazanırlar ve 

immünglobulinleri üreten B lenfositlerinin proliferasyonuna neden olurlar. Son olarak, alkil 

civa türleri ise lipofilik olup nöronlar gibi lipitten zengin dokularda proteinlere bağlanırlar. Bu 

çalışmanın temel amacı Hg ile ilişkili olarak çevrede toksisite ve ilgili mekanizmaları ve insan 

sağlığı üzerine etkilerini ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Civa, Toksik etki, Sağlık 

GĠRĠġ 

Çevre, doğal ve antropojenik kaynaklardan gelen çeşitli kimyasal maddelere sürekli olarak 

maruz kalmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde hızlı sanayileşme ve kentleşme nedeniyle 
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bu kimyasalların antropojenik kaynaklardan salınması artarak sürmektedir. Günümüzde, CAS 

Çevrimiçi Kimyasal Katalog Dosyasında (http://cas.org) bulunan ve dünya genelinde 

piyasada satılan 70 milyondan fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bu kimyasalların çoğu 

su kaynaklarına ve diğer çevresel sistemlere karışmaktadır (Altenburger ve ark. 2000; 

Altenburger ve ark. 2013; Domínguez-Cortinas ve ark. 2013). Sanayileşme ile birlikte  

insanların toksik ağır metallere maruziyetinde artış meydana gelmiştir. Sanayileşmenin 

yarattığı etkilerden dolayı, doğada yetişen bitkisel ve hayvansal gıdaların alımı, denizlerin 

kirlenmesi, geri dönüşümlü kullanılan malzemeler, yakıtlar ve bunların kirlettiği havada 

insanoğlu zehirlenmektedir. Ağır metaller çevre şartlarına dayanıklı olduklarından insan ve 

diğer canlılarda birikmektedirler. Bu durum biyoakümülasyon ve biyomagnifikasyon yoluyla 

olmaktadır. Biyoakümülasyon; çevrede bulunan ağır metallerin zaman içinde organizmada 

birikmesidir. Biyomagnifikasyon ise, besin zincirindeki küçük canlılardan daha büyük 

canlılara doğru gittikçe katlanarak birikmesidir.  

Çevresel kimyasallara maruz kalmaktan kaynaklandığı şüphelenilen başlıca insan hastalık 

grupları kanserler, doğuştan gelen bozukluklar ve bağışıklık sistemi kusurları, zihinsel gerilik 

(düşük IQ'lar), davranışsal anormallikler, immünotoksisite, düşük doğurganlık, bozulmuş 

cinsiyet hormon dengesi, bozulmuş metabolizma ve belirli organ işlev bozukluklarıdır 

(Carpenter ve ark. 2002; Pimentel ve ark. 2007; Prüss-Ustün ve ark. 2011).  

Ağır metaller maruz kalmaktan kaynaklanan olumsuz etkiler yaygın olarak bilinmesine 

rağmen, bunların çevrede kullanımı ve konsantrasyonu artmaktadır (Alloway 2013). 

Bu çalışma, Hg toksisite mekanizmaları ve insan sağlığı hakkındaki güncel literatürü 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

Civa 

Civa oda ısında sıvı olan tek metal olup, gümüş beyaz rengi ile ilgi çeker. Civanın Latince adı 

olan Hydrargyros bu özelliğe işaret etmektedir. Elementel sembolü olan Hg, bu kelimeden 

türetilmiştir. Doğada sıvı halde bulunan ve gümüşi bir yapıya sahip Civa elementinin atom 

numarası 80, atom ağırlığı 200.59 g/mol ve yoğunluğu 13,546 g/cm
3 

‟tür (Clarkson ve ark. 

2003) 

Sanayi ağırlıklı olarak civa floresan lambalar, tansiyon monitörleri ve birçok alanda kullanılan 

termometre gibi tıbbi cihazlarda kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde dolgu malzemesi olarak, 

maden eritme, çimento yapımı ve kağıt üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Civa, 

üretim endüstrisinde plastik sentezinde katalizör olarakta kullanılmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, civa en yaygın üçüncü çevre metalidir. Civaya maruz 
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kalmak solunum, beslenme ve besin zinciri yoluyla gerçekleşebilir. Civa, aşırı toksik, ağır bir 

metaldir ve bu da çoklu yan etkilere sahip olabilir ve sonuçta hücre ölümüne yol açar. 

Civaya insanların maruz kalma kaynakları ve yolları Şekil 1 de verilmiştir (Clarkson ve ark. 

2003). 

 

ġekil 3. Civa maruziyet çizelgesi (Poulin ve Gibb 2008) 

 

Civa insan sağlığına olumsuz etkiler gösterebilen ve her yerde bulunan çevresel bir maddedir. 

Genellikle insanlarda Hg-kontamine gıdalar, su ve havanın yutulması ve solunması yoluyla 

bulunur. Civa, ağır metal olarak bilinir ve organik, inorganik ve elementel formlarda bulunur 

(Carocci ve ark. 2014) Civanın toksitesi kimyasal formuna göre değişim gösterir. Elemantal 

civa, bileşik oluşturmaz. Sıvı metal halde bulunur, suda çözünmez fakat oda sıcaklığında 

oldukça toksik miktarlarda buharlaşabilmektedir. Civa buharı monoatomik yapıda olup lipitte 

çözünebilir. Lipitte çözülme özelliğinden dolayı, organizmada %80 oranında birikim olur. 

Metalik civa vücuda alındığında kana karışarak dokulara kolayca ulaşır ve beyinde birikir. 

Özellikle utero'da organik civaya (MeHg) maruz kalan çocuklarda, zeka geriliği, beyin felci, 

sağırlık, körlük ve dizartriye neden olur (Golding ve ark. 2013; Boucher ve ark. 2014). MeHg, 

insan vücudunda, tiyol ligandlarına bağlanmadığı takdirde suda çözünür bir kompleks halinde 

bulunur. Kan-beyin bariyerini geçtikten sonra, bir L-sistein kompleksi olarak bulunur (Guzzi 
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ve La Porta 2008) ve erişkinlerde maruziyeti, artmış antinükleer otoantikor (ANA) ve serum 

sitokin profilindeki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir (Nyland ve ark. 2011) ). 

Elementel Hg'ye maruz kalma, öksürük, dispne, ateş, titreme, halsizlik, aksonal sensor motor 

polinöropatisi, dişeti iltihabı, sanrılar, halüsinasyonlar ve civa eritizmi gibi belirtilerle 

ilişkilendirilmiştir(WHO 1991). İnorganik civa, uykusuzluk, kilo kaybı, eritem, kaşıntı, aşırı 

terleme ve hipersalivasyon, böbrek tübüler fonksiyon bozukluğu ve nöropsikiyatri 

bozukluklarına neden olur (Weldon ve ark. 2000). 

Düşük doz Hg, gelişmekte olan bir fetüsün nöronal sistemlerini etkileme kabiliyetine sahiptir 

ve bu ergenlik döneminde bile görülebilir (Kovacic ve Somanathan 2014). Hg gibi bir 

nörotoksikanın varlığı, duyusal, motor ve çeşitli bilişsel işlevler gibi davranışsal alanların 

gelişimini engelleme yeteneğine sahiptir (Zahir ve ark. 2005). Çocuklarda MeHg'nin prenatal 

maruziyeti, beynin incelenmesinden sonra beyin ve serebellar kortekslerin displazisi ve 

nöronal ektopia ile ilişkilendirilmiştir (Grandjean ve ark. 2014). Düşük Konsantrasyon Hg 

maruziyetleri oksidatif stres, hücre sitotoksisitesi ve β-amiloidte artışa neden olur; bu, 

yetişkinlerde Parkinson ve Alzheimer hastalıkları gibi nörodejeneratif bozukluklarla 

ilişkilendirilmiştir (Carocci ve ark. 2014; Goldman 2014). 

 

Hg toksisitesinin mekanizması 

Civanın ve özellikle MeHg'nin toksisitesi, elektrofilik yapısı nedeniyle nükleofillerle 

etkileşime girme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. MeHg genellikle proteinler gibi 

biyomoleküllerin bir nükleofili olan sülfhidril (-SH) veya selenohidril (-SeH) ile reaksiyona 

girer. Hg, stabil kompleksler oluşturmak için biyomoleküllerin nükleofilleri ile reaksiyona 

girer (Farina ve ark. 2011). Etkileşimler sırasında, biyomoleküllerin antioksidanlarının 

tükenmesinin bir sonucu olarak oksidatif stres ortaya çıkabilir ve reaktif oksijen türlerinin 

(ROS) oluşumunu artırabilir. ROS, enzimlerin, nükleik asidin ve lipitlerin zarar görmesine 

neden olabilir ve bu durum hücreleri öldürebilir. Etkileşimler sırasında, nükleofilik grupların 

(proteinler gibi) katalitik, bağlanma ve taşıma fonksiyonları zarar görür (Soares ve ark. 2003; 

Farina ve ark. 2009). Hg'nin toksisitesi ile ilişkili temel bir mekanizma, GSH'nin 

tükenmesinin bir sonucu olarak mitokondriye verdiği zarardır. Mitokondri hasarı, serbest 

radikallerin oluşumunu arttırır. Hg bileşikleri ile etkileşime girdiğinde sülfhidril proteinlerinin 

ve GSH'nin tükenmesi, ROS oluşumu ile sonuçlanır. Mitokondri enerji ve ısı üretimi ile 

bilinir. 
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SONUÇ 

Ağır metallerin etkileri metalin özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Ancak hepsinin 

ortak özelliği, birden çok organ ve sistemi etkilemeleridir. Ağır metaller; sinir sistemine ve 

kemiklere zarar vermekte, enzim gruplarının fonksiyonlarını bloke etmekte, kansere ve 

oksidatif strese neden olmaktadırlar. Ağır metallere maruziyetin insanlarda, ruhsal 

bozukluklara ve nörolojik etkilerden kaynaklı davranış bozukluklarına, nörotransmiter üretimi 

ve bunların fonksiyonunda bozulmalara sebep olduğu gözlenmiştir. Örnek olarak, civa vücuda 

alındığında kana karışarak beyin dahil tüm dokulara kolayca ulaşır. Sinir sistemi etkilenmesi, 

beyin ve böbreklerde birikim sonucunda, davranış değişiklikleri (aşırı hassasiyet, korku ve 

sinirli davranışlar), el, kol, bacaklar ve başta titremeler, hafızada bozulma ve his kaybı, görme 

alanı daralması, işitme kaybı, konuşma bozukluğu, kaslarda koordinasyon kaybı, 

böbreklerdeki birikim sonrası böbreğin kanı filtre etme fonksiyonu azalır. Yapılan 

çalışmalarla Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların da en önemli sebebi olabileceği 

bildirilmiştir. Bütün bu olumsuz etkileri bilinmesine rağmen, ağır metaller hala sanayide 

yoğun biçimde kullanılmaktadır. Endüstriyel atıklardan, ekosisteme ve canlılara ulaşmaktadır. 

İnsanların ağır metalleri vücuttan uzaklaştırılması ve tekrar maruz kalmaması gerekmektedir. 

Bu şartlar altında tekrar maruz kalmamak imkansızdır. Bu yüzden, ağır metallerin giderek 

arttığı bir dünyada yaşamak, yaşlanmak zorundayız. 
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KADMĠYUM TOKSĠSĠTESĠNĠN MEKANĠZMASI VE KADMĠYUMUN ĠNSAN 

SAĞLIĞI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Sahilli 

Munzur Üniversitesi  

 

ÖZET 

Ağır metallerin, kimyasal ve endüstriyel işlemler sırasında ortaya çıkışı ve tarımsal alanlarda 

yoğun olarak kullanımları canlı organizmaların sağlığını tehdit edebilmektedir. Ağır metaller 

her yerde bulunur ve genellikle çevrede tutunurlar, bu da besin zincirinde biyomagnifiye 

olmalarını sağlar. Biyomagnifikasyon; besin zincirindeki küçük canlılardan daha büyük 

canlılara doğru gittikçe katlanarak birikmesi şeklinde yapmaktadır. Biyolojik sistemlerin ağır 

metallere maruz kalması, DNA hasarı, protein modifikasyonu, lipit peroksidasyonu ve 

diğerlerini indükleyebilecek oksidasyon stresine yol açabilir. Kadmiyum (Cd) elementi 

ekosistemde en tehlikeli ağır metal kirleticilerinden biri olup canlı organizmalar için toksiktir. 

Genellikle çinko, bakır, kurşun gibi kimi minerallerin üretiminde bir alt ürün olarak çevreye 

yayılan Cd, çeşitli endüstri kollarında da giderek artan miktarlarda kullanılmaktadır. Öte 

yandan, fosfatlı gübreler de önemli miktarda Cd içermektedir. Cd teratojenik ve karsinojenik 

etkileri olan toksik bir metaldir. Canlı organizmalar doğrudan solunum yolu ile veya besin 

zinciri aracılığıyla sindirim kanalından çevre kirleticilerine maruz kalarak, önemli sağlık 

problemleri ile karşılaşabilirler. Endüstriyel alanda yoğun bir şekilde kullanılan, önemli çevre 

kirleticilerden biri olan Cd, günlük hayattaki maruziyetimiz nedeniyle yaşamsal bir takım 

tehditlere sebep olabilmektedir. Uzun bir yarılanma ömrüne sahip olan Cd, solunum, üriner, 

kardiovaskuler, gastrointestinal, sinir sistemi ve kemiklerde direkt veya dolaylı olarak 

toksisiteye neden olmaktadır. Vücutta biriken Cd’un osteoporoz, anemi, eozinofili, anozmi 

ve kronik rinit gibi birçok hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Özellikle az gelişmiş olan 

ülkelerde Cd’un endüstride çok fazla kullanımına bağlı olarak yoğun çevresel kirliliğe neden 

olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Cd ile ilişkili olarak çevrede toksisite ve 

ilgili mekanizmaları ve insan sağlığı üzerine etkilerini ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Kadmiyum, Toksik etki 
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GĠRĠġ 

Artan nüfus, şehirleşme ve endüstrileşme canlıların ağır metal maruziyetini artırmıştır (Jarup 

2003; Wong ve Lye 2008). Ağır metaller yaygın kullanımlarından dolayı,  zararlı 

kirleticilerdir. Tabiat şartlarına dayanıklı yapıları, biyolojik sistemi tehdit eden etkileri ve 

kolayca besin zincirine girebilmeleri, canlılarda birikebilmeleri nedeniyle insan vücudunda 

etkilere sebep olurlar. Kadmiyum (Cd) Toksik Madde ve Hastalık Kayıt Ajansı (ATSDR)‟nın 

en son 2007‟de bildirdiği tehlikeli maddeler içerisinde yer alan toksik ağır metallerden biridir. 

(ATSDR, 2007). 

Yaşadığımız çevrede ağır metal düzeyinin artması canlı dokularında ağır metal düzeylerinin 

artmasına yol açmıştır (Dietz ve ark. 2009). Ağır metaller, metabolizma üzerinde farklı toksik 

etkiler yapabilirler. Çevresel kimyasallara maruz kalmaktan kaynaklandığı şüphelenilen 

başlıca insan hastalık grupları kanserler, doğuştan gelen bozukluklar ve bağışıklık sistemi 

kusurları, zihinsel gerilik, davranışsal anormallikler, immünotoksisite, düşük doğurganlık, 

bozulmuş cinsiyet hormon dengesi, bozulmuş metabolizma ve belirli organ işlev 

bozukluklarıdır (Carpenter ve ark. 2002; Pimentel ve ark. 2007; Prüss-Ustün ve ark. 2011).  

Bu çalışma, Cd toksisite mekanizmaları ve insan sağlığı hakkındaki güncel literatürü 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

 

Kadmiyum 

Doğada saf olarak bulunmayan metallerden biridir. Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,41 

ve yoğunluğu 8,65 g/cm
3
‟tür. Erime noktası 321 

o
C, kaynama noktası 767

 o
C‟ dir. Gümüş 

beyaz ve mavimsi renkte, tatsız ve kokusuz, yumuşak bir geçiş metalidir. Kimyasal özellikleri 

bakımından çinko ile civa arasında benzerlikler gösterir. Doğada genellikle Cd-sülfat ve sülfit, 

CdO, CdCl2 şeklinde ve bakır, kurşun, çinko madenleriyle birlikte bulunur. Atmosferde 

çoğunlukla CdO olarak bulunmasına rağmen, diğer Cd tuzları da bulunur (IARC 1998). 

Cd, Cd
2+

 ile birlikte en yaygın ağır metal formlarıdır. Genellikle toprak, su ve havada bulunur. 

Cd, insan vücudunda hiçbir işlevi olmayan, nonesansiyel bir elementtir, ancak düşük atılım 

hızı nedeniyle düşük konsantrasyonlarda bile toksik eğilimler gösterebilir (Nawrot ve ark. 

2010; Pretto ve ark. 2014). 

Cd batarya, boya ve plastik yapımında, reaktör kontrol çubuklarının üretiminde, metal 

kaplamada kullanılmaktadır (ATSDR, 2008). Atmosferde Cd tozlarının birikmesi, Cd içeren 

gübrelerin kullanılması, sulamada lağım sularının kullanılması tüketeceğimiz ürünlerin  

kontaminasyonuna neden olur ve Cd alımının artmasına sebep olur (Jarup ve Akesson, 2009). 
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Cd ile kontamine olan toprakta yetişen yeşillikler, patates, havuç, kereviz gibi koklu 

sebzelerde, tahıllarda, yağlı tohumlarda yüksek miktarda bulunur. Ayrıca kabuklu deniz 

hayvanlarında, yumuşakçalarda, hayvan sakatatlarında (özellikle yaşlı hayvanların), yabani 

mantarlarda Cd düzeyi yüksektir. Diyette kalsiyum, protein, çinko, demir ve bakırın az olması 

bağırsaktan Cd emilimini arttırmaktadır (Patrick, 2003). 

Çevrede doğal olarak ortaya çıkar, ancak eritme ve madencilik sırasında ve plastik ve batarya 

gibi alaşımlar yapan endüstrilerden de yayılır (Rashid ve ark. 2013). Tüm tütün formları da 

Cd yaymakla birlikte aktif ve pasif içicilikte kanserojen olarak sınıflandırılmıştır ve insan 

vücuduna alımındaki en büyük kaynaktır (Feldkamp ve ark. 2014; Mohapatra ve ark. 2014). 

Sigara dumanında Cd bulunur ve bir paketle 1-2 μg Cd alınmaktadır. Dünya çapında gıda 

yoluyla Cd alımı günde 10-40 μg/gün ila Cd kirliliği olan bölgelerde birkaç yüz μg arasında 

değişmektedir (Jomova ve Valko 2011). 

 

Kadmiyumun insan sağlığı üzerine etkileri 

Cd ve Cd bileşikleri Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü tarafından 1993 yılında 

kanserojen olarak tanımlanmıştır. Cd hücresel bölünme, farklılaşma, apoptoz ve diğer 

hücresel aktiviteleri etkiler. Metal eritme ve batarya şirketleri gibi işyerlerinde Cd'ye maruz 

kalmak, akciğer, prostat ve böbrek kanseri ile ilişkilendirilmiştir (Nordberg ve ark. 2005). 

Ayrıca hücre adezyon mekanizmasının bozulmasını, tümör baskılayıcı genlerin 

inaktivasyonunu, apoptozun tetiklenmesini, DNA onarımının baskılanmasını, serbest radikal 

üretimini, antioksidan sistemin bozulmasınada neden olur. 

Cd vücuda kolayca nüfuz edebilir ve hücre zarındaki kalsiyum kanalları yoluyla sitoplazmaya 

geçebilir. Sonrasında hücre içi moleküllere bağlanabilir, hücre içinde birikebilir, metabolik 

dönüşüme neden olabilir veya bulunduğu yerden çıkabilir. Hücre içindeki ve hücre dışı sıvı 

Cd seviyelerini azaltmak için GSH, -SH açısından zengin protein ve metallotiyoninler 

kadmiyumla bağlanır. Diğer ağır metaller gibi Cd‟ da organizmada süperoksit (O
2-

), hidroksil 

(OH
-
), nitrik oksit ve Hidrojen peroksit (H2O2) gibi ROS‟nin serbest kalmasına neden olur. 

Serbest kalan bu reaktifler membran lipidlerinde peroksidasyona, antioksidan savunma 

sisteminin bozulmasına, inflamasyonun ortaya çıkmasına, protein yapı bozukluklarına, 

nükleik asitlerin oksidasyonuna ve DNA onarım mekanizmasının olumsuz etkilenmesine 

sebep olur (Nordberg 2009).  

Cd'nin hücresel sistemlere toksisitesi, biyolojik sistemin Cd ile etkileşiminden kaynaklanır. 

Cd, sülfhidril enzimlerini engeller ve diğer hücre ligandları ile etkileşime girer, bu da 
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oksidatif fosforilasyon yollarını bozar (Waisberg ve ark. 2003; Jomova ve Valko 2011). İnsan 

kemiklerinde, akciğerlerde, karaciğede, böbreklerde ve sinir dokularında birikerek hasarlara 

ve malfonksiyonlara neden olur (Tsutsumi ve ark. 2014).  

Böbrek proksimal tübülleri Cd birikiminin hedef bölgesidir. Cd, böbrek hasarını tetikler, 

çünkü çoğunlukla depolandıkları yerden kolayca atılmaz. Kanda albümin yoluyla karaciğere 

taşınır ve burada metallotiyona bağlanır. Oluşan kompleks tekrar dolaşıma girer. Böbreğin 

proksimal tübüler hücreleri Cd-Metallotiyonin kompleksini emer ve bu oksidatif stresi 

artırarak tübüler fonksiyon bozukluğuna neden olur (Patrick 2003; Sabolic ve ark. 2006).  

Ayrıca Cd, proksimal tübüllerde protein, amino asit, glikoz, bikarbonat ve fosfat geri 

emilimini inhibe ederek doku hasarına neden olur. Tübül hücrelerinde apoptosisi indükler, 

taşıma proteinlerinde ve mitokondride oksidatif strese neden olur. Böbreklerdeki D vitamini 

metabolizmasını bozarak kemikler üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olur. Bu etki, kalsiyumun 

bağırsaktan emilmesine ve kollajen metabolizmasını bozarak osteomalazi ve osteoporoza 

neden olur. Solunum sistemini etkiler ve böbrek taşlarının oluşumunu arttırır (Hambach ve 

ark. 2013). Ayrıca kemiklerdeki Fibroblast büyüme faktörü 23'ün (FGF-23) fosfat alımını 

azaltır. 

Karaciğerin Cd'ye maruz kalması, metallotiyonin sentezi yoluyla insanlarda hepatosellüler 

yaralanmalara neden olur (Kang ve ark. 2013). Cd, karaciğeri oksidatif strese karşı koruyan 

çeşitli enzimlerin aktivitelerini bozmak için stres geninin ifadesini yukarı doğru regüle eder. 

Hepatik belirteçlerin bozulması ve oksidatif stresin artması, lipit peroksidasyonunu, DNA 

hasarını ve protein karbonilasyonunu arttırır (Rashid ve ark. 2013). Yang ve ark. Cd'nin 

sıçanlarda testis nekrozunu indüklediğini gözlemiştir. Çalışmalarında, Cd'ye maruz kalan 

sıçanlarda yüksek MDA ve GSH peroksidaz seviyeleri (GSH-Px) ölçülmüştür. Glutatyon'un 

GSH-Px / GSH sistemi üzerinden hücre içi oksijen radikalleriyle reaksiyona girdiğini tespit 

ettiler. SOD aktivitelerinin azaldığı görülmüştür (Yang ve ark. 2003). 

Kadmiyumun endokrin sistemi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bir çalışmada, kanda artan 

Cd‟un, bastırılmış tiroid uyarıcı hormon (TSH) üretimiyle ilişkili bulunmuştur. Bununla 

birlikte, kadmiyumun idrar oranındaki artışın da Triiodotironin (T3) ve Tiroksin (T4) 

düzeylerinde serum artışı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmada kadmiyumun 

kalsitonin, sinaptofizin, kromogranin A ve somatostatin sekresyonuna neden olduğu belir-

lenmiştir. Bu çalışmadaki hayvanlarda serumda kalsiyum düzeylerinin önemli ölçüde azaldığı 

görülmüştür (Hammouda ve ark. 2008). 
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Cd, Aktivatör protein 1 (AP-1) protoonkogen ailesinin üyeleri olan genlerin (c-myc, c-fos ve 

c-jun gibi) ekspresyonunu tetikler (Arbon ve ark. 2012). Superoksit dismutaz (SOD) ve 

Katalaz (CAT), Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) gibi antioksidan genlerin ekspresyonunu 

bastırır. E-kaderin ve VE-cadherin gibi proteinlerin tümör baskılayıcıları hücre-hücre 

adezyonunu bozar. 

El Boshy ve ark. (2015) yaptıkları bir çalışmada kadmiyumun periferik nötrofil sayısının 

yanında IL-1β, TNF α, IL-6 ve IL-10 değerlerini anlamlı derecede arttırdığı, IFN-γ ve 

lenfositleri azalttığını, ek olarak Cd indüklü gruptaki hayvanların ALT ve AST serum 

aktivitelerinde belirgin bir artış ve total protein ve albüminde anlamlı bir azalma olduğunu 

rapor etmişlerdir. 

 

Kadmiyum toksisitesinin mekanizması 

Kadmiyum vücuda cilt, bağırsaklar ve ciğerler yoluyla alınır. Vücutta, metallotiyonine 

bağlanır ve Cdmetallotiyonin bileşiği, vücuttaki dokulara ve organlara böbrek tübülleri 

tarafından dağıtıldıktan sonra yeniden emilir. Sonunda böbrek, karaciğer, akciğer ve pankreas 

gibi organlarda depolanan Cd-metallotiyonin bileşiğinin nihai olarak atılması için bir 

mekanizma olmadığından uzun bir süre birikme yapar (Arabi ve Mohammadpour 2006; 

Jomova ve Valko 2011). Hücresel tiyol redoks dengesini etkileyerek oksidatif strese katkıda 

bulunur. Wang ve ark. Cd'nin dolaylı olarak ROS oluşturduğunu ve nihayetinde hücrelerde 

protein, lipid ve DNA oksidasyonunu arttırdığını, DNA hasarına ve tümör büyümesine yol 

açtığını belirtmiştir (Liu ve ark. 2009; Wang ve ark. 2004). Cd kendi başına serbest radikal 

üretmez, ancak Waisberg ve ark., nitrik oksit, süperoksit ve hidroksil radikalleri ürettiğine 

ilişkin raporlar sunmuşlardır. (2003). Kadmiyumun dolaylı serbest radikalleri oluşturmasının 

arkasındaki mekanizma çeşitli sitoplazmik ve zar proteinlerinde demir ve bakırın yerini 

alabilme kabiliyetindedir. Bağlanmamış serbest Fe ve Cu metallerindeki artış, Fenton 

reaksiyonuyla oksidatif strese katılır (Wätjen ve Beyersmann 2004). Cu'nın bağlanma 

bölgesinden ayrılmasıyla, H202'nin Fenton reaksiyonu yoluyla ayrışmasını etkileme yeteneği 

artar. Kadmiyum ayrıca, hücre zarları arasındaki taşımayı ve epitelyumu engeller ve bu da 

sonunda hücre fonksiyonu ve homeostazı etkiler (Van Kerkhove ve ark. 2010). 

 

SONUÇ 

Ağır metallerin zehirli etkileri her metalin özelliğine göre değişmektedir. Ancak genel olarak 

hepsi birden fazla organ ve sistemi etkilemektedir. Zehirli ağır metaller; sinirlere ve kemiklere 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

518 

zarar vermekte, önemli enzim gruplarının fonksiyonlarını bloke etmekte ve kansere neden 

olmaktadır. Aynı zamanda; denekler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ağır metallere 

maruz kalan insanlarda, ruhsal ve nörolojik etkilere bağlı davranış bozuklukları, 

nörotransmiter üretimi ve bunların fonksiyonunda düzensizlikler ortaya çıkması gözlenmiştir 

Kadmiyum maruziyetinin ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğu, DNA hasarına ve mutajenik 

etkinin kansere zemin hazırladığı göz önüne alındığında halk ve çevre sağlığının korunması 

amacıyla bilimsel çevreler ile bölgesel otoritelerin işbirliği gerekmektedir. 
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ÖZET 

Hassas (akıllı) tarım, tarımsal alandaki verimliliği ve etkinliği arttırmak için toprağın ve elde 

edilen ürünün idare edilmesi,  kıt kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye yapılan 

etkinin en aza indirilmesini sağlayan çalışmalar bütünüdür. Dünyada ve ülkemizde bu 

konudaki bazı uygulamalar hayata geçmiş olmakla beraber, hala konu ile ilgili uygulamalar 

gelişmeye devam etmektedir. Girdi maliyetlerinin artması, azalan ürün gelirleri, gelişmiş 

ülkelerle rekabet etme, tarım alanlarının gittikçe azalması, nüfus artışı, teknoloji çağının 

gerekleri gibi nedenler bize hassas tarım uygulamalarına geçişin ne kadar elzem olduğunu 

göstermektedir. Türkiye‟de ve dünyada kullanılan bazı akıllı tarım yöntemleri; UV ışınlar 

yardımıyla toprak yapısının belirlenmesi ve toprak haritasının oluşturulması, toprak işlemesi, 

ekim ve hasat sırasında GPS ve otomatik dümenleme sistemlerinin traktörler ve hasat 

makinalarında kullanılması, hasat makinalarında anlık verim, rutubet ve hektolitre ölçebilen 

sistemlerin kullanılması, hassas ekim mibzerlerinin kullanılması, bitki yapraklarında anlık 

gübre analiz cihazları, uydudan faydalanılarak tarla bazında meteorolojik verilerin 

kullanılması (Climate Fieldview), özel oluşturulmuş algoritmalar ile uydu eşliğinde anlık tarla 

sağlığı haritaları (Climate Fieldview), özel sınırlayıcılar ve ipad eşliğinde sınırlandırılabilir 

gübre serpme makinaları, sıvı gübre dağıtma makinaları, harekat halinde iken bitkinin 

ihtiyacına göre gübre verme sistemleri şeklinde sıralanabilir. Dünyada ekim alanı açısından 

değerlendirildiğinde buğday ve çeltikten sonra üçüncü sırada gelen mısır, üretim miktarı 

açısından bakıldığında  ise ilk sıradadır. Türkiye‟de yapılan tahıl ekimi içinde buğday ve 

arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip sıcak iklim tahılıdır mısır. Son on yılda ekim alanı 
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içindeki artış oranı % 14.6 olurken, üretim miktarındaki artış oranı ise % 52.3`dür. Bu 

çalışma, ülkemizde tarla bitkileri yetiştiriciliği açısından ekonomik önemi yüksek bir ürün 

olan mısırda Urfa yöresinde yürütülen akıllı tarım uygulamalarının yer aldığı bir derleme 

çalışmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Hassas tarım, climate fieldview, akıllı tarım teknolojileri, tahıl 

yetiştiriciliği. 

 

SUMMARY 

Precision (smart) agriculture is a technique that allows the management of land and crops to 

increase agricultural productivity and efficiency, minimizing the impact on the environment 

with the more economical use of resources. Some of the practices on this subject have been 

realized in the world and in our country and some practices still continue to develop. 

Transition to precision agriculture is substantial. Increasing input costs, decreasing product 

revenues, economic competition with developed countries, limited agricultural areas, swelling 

population to feed necessitate the use of technological developments in the agriculture. Some 

of precision agriculture methods used in Turkey and in the world: determination of soil 

structure by using UV rays and soil mapping, soil processing, sowing and harvesting by GPS 

automated systems used in tractors and harvesting machines, instant yield measurement in 

harvesting machines, use of systems that can measure humidity and hectolitre, the use of 

precision sowing drills, instant fertilizer measurement on the plant fertilizers, the use of 

meteorological data on the basis of the satellite by using satellite (Climate Fieldview), field 

health maps by means of special field algorithms and help of satellite guide (Climate 

Fieldview), iPad fertilizer spreaders by special limiters, liquid fertilizer spreading machines, 

use of fertilizer delivery systems that can sense plant‟s need of fertilizer. Corn, which comes 

third after wheat and rice in terms of cultivation area in the world, ranks first in terms of 

production quantity. After wheat and barley, corn has the largest cultivation area in Turkey. In 

the last ten years, the rate of increase in cultivation areas was 14.6%, while the rate of 

increase in production was 52.3%. Here we present a compilation study of the smart corn 

agricultural practices carried out in the Urfa region of Turkey, which is a product of high 

economic importance in terms of field crop cultivation in our country. 

Key words: Precision agriculture, climate fieldview, intelligent farming technologies, grain 

cultivation. 
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1.GĠRĠġ 

Mısır bitkisi Gramineae familyasına ait tek yıllık, tek evcikli sıcak iklim 

tahıllarındandır. Bilimsel adı Zea mays L. (2n=20) olan bitkinin anavatanı Güney 

Amerika‟dır. Çapa bitkileri arasında yer almaktadır. 1520 yılında İspanyollar tarafından 

Avrupaya getirilmiş ve buradan yayılmıştır. 

Dünya tarımında toplam ekilen 1.5 milyar hektar ekim alanının neredeyse yarısında 

tahıl ekimi yapılırken, bu alanın 183 milyon hektarında mısır ekimi yapılmaktadır. Mısırın, 

tahıl üretim alanı içindeki payı % 25.7‟dir.  Dünya‟da 2.7 milyar ton tahıl üretimi içinde, mısır 

üretim miktarı bir milyon tonun üzerindedir. Mısırın toplam tahıl üretimi içindeki payı % 

38.1‟dir. Mısır üretiminin en fazla yapıldığı ülkeler, ABD, Çin, Brezilya, Arjantin, Meksika, 

Hindistan, Ukrayna, Endonezya‟dır. Türkiye, bu ülkeler içinde 24. sıradadır. Dünyada son 10 

yıldaki mısır ekim alanları % 24 oranında artarken, üretim miktarı % 42.3 oranında artmıştır 

[1].  

Dünyada genel olarak mısır bitkisi insan kullanımı ve hayvan yemi olarak 

değerlendirilmektedir. Sanayi üretiminin en önemli hammaddelerinden biridir. Gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde mısırın büyük bir bölümü hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Az 

gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde ise daha çok insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Mısırdan elde edilen nişasta, glikoz ve mısırözü yağı ekonomide değerli bir hammaddedir. 

Özellikle ABD‟de etanol üretiminde mısır, hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye‟de mısır üretimi, 1950‟li yıllarda en fazla Karadeniz ve Marmara 

Bölgeleri‟nde yapılırken 1980`li yıllardan sonra Akdeniz ve Ege Bölgelerine kaymıştır. Son 

yıllarda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde mısır üretimi çok ilerleme kaydetmiştir [1]. 

Mısır özellikle Adana, Konya, Şanlıurfa, Mardin, Sakarya, Osmaniye, Manisa, Mersin, 

Kahramanmaraş, Bursa, Aydın, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Hatay illerinde yoğunlaşmıştır. 

Türkiye‟de mısır üretimine bakıldığında; % 68 oranında danelik, % 32 oranında da silajlık 

mısır ekildiği görülmektedir. Çukurova, Amik Ovası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde 

yetiştirilen mısır ise pamuk, buğday, mercimek ve arpa ile münavebeli olarak 

yetiştirilmektedir. [2]. 

Mısırın kullanım alanlarına baktığımızda insan tüketimi, hayvansal üretim ve 

endüstriyel hammadde olarak kullanılmaktadır. Türkiye‟nin mısır tüketimine ilişkin verileri 

incelediğimizde, üretilen mısırın %78‟i hayvan yemi olarak, %15‟i nişasta sanayinde, %5‟i 

yerel tüketimde, %3‟ünün ise endüstriyel alanda kullanıldığı görülmektedir. Toplam tüketim 
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miktarı 6-6.5 milyon ton arasında değişim göstermektedir. Kişi başına yıllık 19 kg mısır 

tüketilmektedir. 

Sosyal, kültürel ve ekoomik açıdan bu denli önemli bir ürünü geleneksel yöntemlerle 

üretmek yetersiz kalmaktadır. Çünkü global dünyada bu ürüne talep bir hayli artmaktadır. 

Mevcut yöntemlerle yapılan üretim bu talebe cevap verememektedir. Bundan dolayı zaman ve 

ihtiyaçlar bizi yeni bir alan olan hassas tarım uygulamalarını kullanmaya yönlendirmektedir 

[3]. 

Günümüzde, tarımsal üretim girdilerinin çevreye etkileri ve girdi maliyetlerinin 

azaltılması yönündeki baskılar, gelinen teknolojiyle birlikte gittikçe artmaktadır. Bu baskı, 

tarım arazilerinin fiziksel ve coğrafi değişkenlikleri, homojen olmayan toprak, ürün ve 

çevresel faktörleri, girdilerin çevreye etkisi ve maliyetlerinin yükselmesi karşısında artan bir 

yoğunluk göstermektedir. Hassas tarım, girdilerin etkin ve ekonomik kullanımını sağlamayı 

ve bu yolla çevreye olan etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. Bu durum aynı zamanda, ürün 

kalitesinde de bir örnekliğin sağlanmasına katkıda bulunabilmektedir. Bu açılardan hassas 

tarımın hedefleri arasında; 

- Gübre ve ilaç gibi kimyasal girdi maliyetlerinin düşürülmesi, 

- Çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, 

- Yüksek oranda, kaliteli ürün elde edilmesi, 

- İşletme ve yetiştiricilik kararları için daha aktif ve doğru bir bilgi akışının 

sağlanması, 

-Tarımda kayıt düzeninin oluşturulması olarak söylenebilir. [9]. 

Hassas (Akıllı) tarım, tarımsal verimliliği ve etkinliği arttırmak için toprağın ve 

üretilen ürünün idare edilmesi,  kıt kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye yapılan 

etkinin en aza indirilmesini sağlayan bir tekniktir.  

Hassas tarım; 

• Üretilen Ürün Deseni 

• Topraktaki Bitki Besin Elementlerinde Oransal Değişikliği 

• Verimin ve Kalitenin Alansal ve Zamansal Değişikliği 

• Topoğrafik Yapının Uzun Yıllar İçindeki Farklılığı 

• Coğrafi Bilgi Sistemleri 

• Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Kimyasallar 

• Mekanizasyon Araçları 

• Haritalama 
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• Meteorolojik Veriler 

• Kârlılık 

• Özel Yazılımlar 

• Elektronik İz Takibi 

• Elektriksel İletkenlik 

• Görüntü İşleme 

• Sensör Teknolojisi 

• Hasat Esnasında Ürünün Kalitesine Göre Sınıflandırılma Teknolojisi 

• GPS Teknolojisi 

• Dijital Veri 

• Elektronik Ölçümler 

• Uzaktan Algılama gibi bir çok alanı kapsamaktadır [4]. 

Hassas Tarım, insanlığa tarımsal, teknolojik, çevresel ve ekonomik açıdan yeni 

perspektifler sunmaktadır. Bu perspektifleri şöyle sıralayabiliriz:  

Tarımsal Perspektif, bitkilerin özel istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilme, 

Teknik Perspektif; zamanın ve alanın etkin kullanımı, 

Çevresel Perspektif; çevreye en az zararı vern çevre dostu dostu uygulamalar, 

Ekonomik Perspektif; tarımsal maliyet, emek ve suyun etkin kullanımını sağlayarak maliyeti 

azaltma ve üründe verim-kalite artışı anlamına gelmektedir [4]. 

Başlıca hassas tarım alanları olarak aşağıdaki uygulamaları sıralamak mümkündür: 

-Görüntü Algılama ve Fitobiyolojik Bilgi 

-Uydu ve Hava Araçları ile Uzaktan Algılama 

-Konuşan Bitki/Konuşan Meyve Yaklaşımları 

-Tarımda Makine Görüşü 

-Gübre Uygulamalarının Kontrolü 

-Bitki Korumada Algılama ve Bilgi Yönetimi 

-Bitki Korumada ilaç Uygulama Teknikleri 

-Sera Tarımında Bilgi Teknolojisi Uygulamaları 

-Hassas Hayvansal Üretim 

-Balık Çiftliklerinde Bilgi Teknolojileri 

-Uzayda Gelişmiş Yaşam Destek Sistemleri [9] 

 

Hassas tarımın neden gerekli olduğu sorusunun cevaplarını şöyle sıralamak mümkündür: 
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 Girdi maliyetlerinin artması 

 Azalan ürün gelirleri 

 Gelişmiş ülkelerle rekabet 

 Tarım alanlarının her geçen gün azalması 

 Mevcut alandan daha yüksek ürün alma ihtiyacı 

 Toprak ve arazilerde fazlaca değişkenin bulunması ve buna karşı değişim 

 Artan nüfusla birlikte artan talebin mevcut alandan karşılanamaması 

 Teknoloji çağının gerekliliği ( GPS, DGPS Otomatik dümenleme.) 

 Tarım sektöründe çalıştırılacak olan personel sıkıntısı 

 Zamandan tasarruf 

 Kontrolün daha kolay olması 

Hassas tarımın sağlayacağı faydalar ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Üretimdeki temel maliyetlerin(tohum ,gübre v.b) düşürülmesi,  

 Daha etkin ve doğru toprak işleme 

 Kullanılan zararlı mücadelesindeki maliyetinin düşürülmesi  

 Verimi arttırmak  

 Çevre kirliliğini en aza indirmek  

 Ürün kalitesini yükseltmek  

 Düzenli bilgi ve yönetim desteği sağlamak 

 Enerji maliyetlerini düşürmek 

 Atık yönetimine destek sağlamk  

 Arazideki alet makine uygulamalarını kolaylaştırmak, sürücü üzerindeki yükü 

azaltmak  

 Genetik ve biyo-teknolojik çalışmaların başarıya ulaşmasına destek sağlamak 

Akıllı tarım ya da hassas tarımın bazı zorlukları da vardır. Bunlar ise şöyle sıralanabilir: 

 

 Farkındalık Eksikliği 

Bilgi mevcut olsa bile, okur-yazarlık eksikliği çiftçilerin bu teknolojileri kullanmasına izin 

vermemektedir. Cep telefonlarının yaygın kullanımı ile birlikte, sesli ve SMS çözümlerle 

bilgiye kolayca erişilebilmesi gibi avantajlar sağlandığından, daha fazla kullanım alanı 

bulmaktadır. Bununla birlikte, SMS‟in yalnızca sınırlı miktarda bilgi taşıması ve temel bir 

okur-yazarlık düzeyi gerektirmesi gibi zorlukları da mevcuttur. Düşük okur-yazarlık oranı, 
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Türkiye‟de farkındalığın yaygınlaşmamasındaki ana engellerden biridir. Ülkemizde, tarımla 

aktif uğraşan çiftçilerin yaş ortalamasının 55 olduğu göz önüne alındığında okur-yazarlık ve 

farkındalık arasında önemli bir ilişki olduğu görülmektedir. 

 

 Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı Eksikliği 

Günümüzde, hemen hemen her alan bilgi teknolojileri destekli servislerle 

donatılmıştır. Bilgi, günden güne hızla büyümekte ve dijital biçimde kodlanmaktadır. Bilgiye 

dayalı topluma geçiş sürecinde, bilgiye ulaşılması ve bilgi okur-yazarlığı için tarımsal bilgi-

işlem teknolojileri altyapısının geliştirilmesi çok önemlidir. 

 

Yetersiz Altyapı 

İnternet bağlantısı kırsal alanlarda, çiftliklerde ve tarlalarda yeterli donanıma sahip 

olmalıdır. Telekomünikasyon altyapıları mevcutsa, telefon hizmetlerinin yanı sıra, internet ve 

e-posta hizmetlerinin sağlanması da gerekmektedir. 

 

Akıllı Tarıma Yönelik Hükümet Politikası 

Akıllı tarım veya dijital tarımın, en önemli özelliklerinden birisi de hem üreticinin hem 

de pazardaki potansiyel müşterilerin, hızlı ve güvenilir bir şekilde birbirleri ile söz konusu 

üretim hakkında bir platform üzerinde buluşabilmeleridir. Bu tarz bir hizmet için, 

yöneticilerin gerekli altyapı ve yetişmiş personel desteği vermeleri gerekmektedir. 

 

YerelleĢtirme Eksikliği 

Tarımın yapıldığı her alanda ve üretim deseninde, farklı topografik ve coğrafi 

koşullara bakılmaksızın akıllı tarıma yönelik çözümlerin sunulması gereklidir. Bu çözümlerin 

benimsenmesi için de motivasyon sağlayacak teşvik ve kredi yöntemleri büyük öneme 

sahiptir [9]. 

Bu çalışma, kıt kaynakların etkin kullanımını sağlayarak, mevcut tarım alanlarımızdan 

daha yüksek verim ve gelir elde etmek amacıyla ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan 

akıllı tarım uygulamaları hakkındaki mevcut bilgileri toplamak ve bu konuda literatürde bir 

derleme çalışması oluşturmak amacıyla yapılmıştır. 

 

2. GELĠġME 

2.1. Ülkemizde Mısır YetiĢtiriciliğinde Uygulanan Bazı Hassas Tarım Uygulamaları 
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Her ne kadar çiftçiler arasında yaygın olmasa da ülkemizde özel sektörde bazı 

firmaların öncülüğünde uygulanmaya başlamıştır. Çukurova ve Ege bölgelerinde bazı 

profesyonel çiftlikler ve çiftçiler bu uygulamaların bazı kollarını uygulamaya almışlardır. 

Uygulanan hassas tarım işlemlerinden bazıları şöyledir: 

 Toprak işleme, tohum yatağı hazırlama ve ekim işleminin GPS ‟li traktörlerle 

yapılması 

 Traktörlerde GPS sistemlerinin yanında Otomatik Dümenleme sistemlerinin 

kullanılmaya başlaması, 

 Çok nadir olsa da bazı işletmelerin toprak haritalaması yapması, 

 Hasat makinalarında anlık verim, rutubet ve hektolitre değerlerini alabilen sistemlerin 

kullanılması, 

 Gübre pulvarizatörlerine yeni bir sistem olan, alan sınırlayıcıların takılması ve bunun 

yardımıyla gübrenin her türlü tarlada istenilen oranda ve istenilen çizgiye bir monitor 

yardımıya dağıtılması, 

 Bitkilerin daha önce oluşturulmuş algoritmalar yardımıyla, traktor hareket halindeyken 

bitkinin azot ihtiyacın belirlenmesi ve ona göre azot uygulamasının otomotik olarak 

yapılması (Türkiye‟de henüz uygulanmadı). 

 Basınçlı şekilde toprağa sıvı gübre atabilen makinaların kullanılmaya 

 Yeraltı damlama sulama sistemlerinin kullanılmaya başlanması [6]. 

 

2.1.1. GPS-Otomatik dümenleme sistemleri 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte tarım alet ve makinalarında da 

gelişmeler meydana gelmiştir. Bunlardan biri de GPS sistemlerinin traktör ve hasat 

makinalarında kullanılmasıdır. Bu teknoloji sayesinde ekim daha homojen olarak 

yapılabilmektedir. Hem zamandan hem de ekim alanından tasarruf sağlanmaktadır.  

 

2.1.1.1. Otomatik dümenleme 

GPS sistemlerine Otomatik dümenleme sistemleri monte edilmiştir. Bu sistema 

sayesinde tarlada yapılan işlmler kayıt altına alınmakta ve hata payı en aza inrilmektedir. 

Otomatik dümenlemenin faydaları şunlardır: 

 Yapılan yatırım kisa sürede kendi maliyetini karşilamaktadir, 

 Ekimlerde, sıra arası işlemlerde üst üste binme veya boş geçmeler olmaz, 
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 Daha iyi görüş sağlar, zor koşullarda çalışabilme, gece ve sisli ortamlarda bile aynı 

çalışma performansı sağlar, 

 Hassasiyet kararlılığı yüksektir, 

 Zaman daha ekonomik olarak kullanılır, 

 İşçilik, pestisit, tohum gibi önemli maliyetlerde azalma sağlar, 

 Kullanıcı kaynaklı hatalar azalır, sürücü daha uzun süre rahat çalışır ve zaman 

tasarrufu sağlar, 

 Çalışanıniş yükünün azalmasını sağlar,  

 Daha az toprak sıkışması, daha iyi bitki büyümesi, daha düzgün tohum yatağı/ sıra 

arası hazırlama, boş geçme- üst üste binmeler olmamasıdır [8]. 

 

ġekil 1. Otomatik Dümenleme ve GPS Sistemleri 

 

2.1.2. Toprak Haritalama-Toprak Bilgisi 

Tarımda başarılı olmanın şartlarından biri de toprak hakkında bilgi sahibi olmaktır. 

Toprak hakkında doğru bilgi yoksa yapılan işlemlerde mutlaka bir eksiklik olacaktır. 

Bundan dolayı toprağın yapısı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Geleneksel yöntemlerle 

yapılan toprak numunesi alma işlemi büyük arazilerde yetersiz kalmaktadır. Çünkü 

arazilerin yapısı çok farklılık gösterebilmektedir. Bundan dolayı tarım arazisinin tamamı 

hakkında bilgi sahibi olmak çok daha faydalı olacaktır. Ancak daha önce de belirttiğimiz 
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gibi büyük arazilerin her yerinden toprak numunesi almak çok da mümkün değildir. 

Bunun yerine gelişen teknoloji ile bu işleme de çözüm bulunmuştur. GPS yardımıyla ve 

UV ışınlar yardımıyla geliştirilen bir yöntem yardımıyla tarlanın her metrekaresi hakkında 

bilgi sahibi olunabilmektedir. Cihaz bir ATV aracına bağlanmakta ve uydu yardımı ile 

hata olmaksızın tarlanın her yerini gezmektedir. Tarlanın 50-100-150 cm derinliğindeki 

toprak yapısının fotoğrafını alıp bir harita oluşturmaktadır. Böylece tarlanın her yeri 

hakkında bize bilgi verebilmektedir. Bu da arazide daha sonra yapılacak olan ekim, 

sulama, gübreleme ve  kültürel işlemler hakkında bize yön vermektedir [8]. 

(a)                                                                          

(b) 

ġekil 2. Toprak Haritalama (a) ve Toprak Bilgisi (b). 

 

2.1.3. Alan Sınırlayıcı Gübre Dağıtıcı Difizör Sınırlayıcı Dağıtıcılar 

Günümüz tarımının problemlerinden biri de artan gübre maliyetleridir. Geleneksel 

gübre dağıtıcıları ile araziye istenilen ölçüde ve istenilen bölgeye gübre verilememekte ya da 

fazla gübre verilmektedir. Bu durumda hem verim kaybı hem de maliyet artışı yaşanmaktadır. 

Geliştirilen cihazlardan biri de çift diskli dağıtıcı-difüzör sınırlayıcı gübre dağıtıcılarıdır. Bu 

makina sayesinde arazi eğimi ve kenar homojenitesi artık sorun olmaktan çıkıyor. Tarlanın 

istenilen bölgesine, istenilen oranda gübre verilebilmektedir. Arazi sınırları sorun olmaktan 

çıkmaktadır. Sistem bir akıllı tablet ekranıyla control edilmektedir [8]. 
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(a)                                                                           (b)                                                           

Şekil 3.  Alan Sınırlayıcı Gübre Dağıtıcı (a) ve  Difizör Sınırlayıcı Dağıtıcılar (b). 

 

2.1.4. Gübrelemede Sensör Tabanlı Ürün Algılama ve DeğiĢken Oranlı 

Uygulamalar  

 Günümüz tarımında gübreleme işlemi olmazsa olmazlarımızdandır. Birim 

alandan daha yüksek verim almanın yolu doğru gübrelemeden geçmektedir. Bilindiği gibi 

tarım yapılan arazilerin yapısı çok fazla değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişkenliğe bağlı 

olarak da yetiştirilen ürün tarlanın her noktasında farklı oranda gübre miktarına ihtiyaç 

duymaktadır. Geleneksel yöntemle yapılan gübrelemede tarlanın her yerine aynı oranda 

gübreleme yapılmaktadır.  Oysaki tarlanın her tarafında aynı hızda ve güçte bitki 

gelişmemektedir. Kimi bölgede daha hızlı, kimi yerde daha yavaş, kimi yerde zayıf, kimi 

yerde güçlü gelişmektedir. Bu durumda bitkilerin gübre ihtiyaçları da farklı olabilmektedir. 

İşte geliştirilen bu yöntemle bitkinin gelişim durumuna göre gübreleme yapılabilmektedir. 

Hem de tarlada traktör hareket halinde iken geliştirilen özel sensörler ve daha önceden 

oluşturulmuş algoritmalar aracılığıyla bitkinin o anki mevcut durumuna bağlı olarak istenilen 

ölçüde gübreleme yapılabilmektedir [8]. 
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ġekil 4. Gübrelemede Sensör Tabanlı Ürün Algılama ve Değişken Oranlı Uygulamalar 

 

2.1.5. Sıvı Gübre Dağıtma Aletleri 

Günümüzde sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından biri doğal bitki besin 

maddeleri kullanımını sağlamaktır. Bu da genel olarak katı ve sıvı hayvan gübreleri ile 

yapılabilmektedir. Organik madde ve azot açısından oldukca zengin olan sıvı hayvan gübresi, 

tarımsal alanda kullanılmadan atılmaktadır. Hayvanlardan dışkı yoluyla meydana gelen sıvı 

gübrenin depolanmasına ilişkin bilgi noksanlığı ve yasal mevzuat düzenlemelerinin  

yetersizliği, hayvan üretim mahalleri yakınındaki arazilere aşırı gübre uygulamasına ve 

çevrenin yoğun bir şekilde kirletilmesine sebep olmaktadır. Yer altı ve yüzey sularının 

kirliliği, başta çiftlikler olmak üzere tüm yakın bölgelerdeki insan ve hayvan sağlığını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için, hayvancılık işletmelerinin 

uygun sıvı gübre depolarına sahip olmaları gerekmektedir. Uygun koşullarda depolarda 

bekletilen sıvı hayvan gübresi, sıvı dağıtıcı tanklarla tarım arazilerine toprağın ve bitkinin 

ihtiyacı doğrultusunda verilebilmelidir. Bu amaçla, son yıllarda katı gübre dağıtma römorkları 

ve sıvı gübre dağıtma tankları imalatı ve ithalatında büyük artışlar olmuştur. 

Bahsi geçen sıvı gübre dağıtma aletleri, homojen hale getirilmiş hayvan idrar ve 

dışkılarını toprağa-bitkiye vermek için tasarlanan makinelerdir. Şerbet olarak adlandırılan bu 

organik artıklar bir pompa ve sıvıyı püskürtme işine yarayan bir dağıtıcıdan oluşur. Tarım 

arazilerinin bir çoğunda bitkinin ihtiyacı olan besin elementleri gübre yapısından dolayı 

verilememektedir. Geliştirilen bu aletlerle kullanılabilir hale getirilen organik bileşenler 

rahatlıkla tarım arazilerine uygulanabilmektedir [5], [11]. 
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ġekil 5. Sıvı Gübre Dağıtma Aletleri 

2.1.6. Hassas Ekim Mibzerleri 

Tarımın en önemli basamaklarından biri de ekimdir. Ürünün ekimi iyi yapılırsa 

binanın temelleri iyi atılmış demektir. Tarım teknolojilerinin son yıllarda yaşadığı gelişimden 

ekim makinaları da nasibini almıştır. 

Geleneksel ekim makinaların yerlerini artık teknolojik makinalar almaya 

başlayacaktır. Bahsi geçen hassas ekim mibzeri tamamen elektronik olup sensörler 

aracılığıyla işlem yapabilmektedir. Öyleki ekim tablasındn toprağa inen her tohumun 

koordinatı alınıp bilgi işlem ekranlarına otomatik olarak kaydedilmektedir. Mibzer ekim 

yapılan alana geldiğinde buraya ikinci kez tohum bırakmamaktadır. Bu sistemde tohumlar bir 

asansör yardımıyla toprağın en fazla 2 cm yüksekliğinden tohum yatağıma düşmektedir. 

Bundan dolayı tohumda sıra üzeri mesafelerde hata payı en aza indrilmekte ve homojen bir 

ekim gerçekleşmektedir. Akıllı ekranlardan aldığı komutları birebir uygulayan bu sistemde 

birim alana istenilen sayıda ve ölçülerde tohum bırakılmaktadıe ve syma işlemi yine sensörler 

aracılığıyla yapılmaktadır. Her ekim ayağında bireysel olarak ekstra 200 kg kadar baskı 

yapma sistema olan down forcé sistema mevcuttur. Busistem yardımıyla da tarlanın farklı 

yerlerindeki farklı sertliklerde toprak yapısına göre kendini ayarlayıp farklı basınç 

sağlayabilmektedir. Bu dayine homojen bie ekim derinliği oluşturmaktadır. Yine bu makinada 

granül gübre ve granül ilaç atma aparatları da bulunmaktadır. Yine bunun yönetimi de akıllı 

kumanda merkezinden sağlanmaktadır [6]. 
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Tarlanın yapısına göre verilen komutlar doğrultusunda otomatik olarak ekim sıklığı 

ayarlanabilmektedir. Tarlanın hangi bölümün ne kadar istersek o kadar farklı sıklıkta ekim 

yapabilmektedir. 

Ekim hızı da bu makina için çok önem arz etmemektedir. Klasik mibzerlerle 7-10 km/h hız 

yapılırken bu makina ile 20 km/h hızında ekim yapılabilmektedir. Yapılan ekim sonrası sıklık 

haritası, hız haritası, çeşit haritası, ekim haritası oluşmaktadır. Bu haritalar sayesinde hasat 

döneminde hangi bölgde hangi sıklıkta daha iyi verimler alınabilindiği öğrenilebilecektir [6]. 

 
ġekil 6. Hassas Ekim Mibzeri 

ġekil 7. Ekim hızı haritası 
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ġekil 8. Bitki Sayısı Haritası 

 

2.1.7. CLĠMATE FĠELDVĠEW (Akıllı Tarla Kontrol ve Bilgi Sistemi) 

Özel bir firma tarafından geliştirilen digital bir çözüm ve kontrol sistemidir. Bu digital 

teknoloji ile çiftçi tarlasına gitmeden tarlası hakkında gerçek ve doğru bilgiye sahip 

olabilecektir. Bu uygulama çiftçilere ektiği ürünün sağlık durumu, su ihtiyacı ve su kullanımı 

hakkında bilgi sahibi olma imkanları sağlamaktadır. Bunun yanında tarla bazında 

meteorolojik bilgi sağlamaktadır [6]. 

Bilindiği gibi bazı üretim tarlalarının boyutları çok yüksek olabilmektedir. Büyük 

alanların her yerinin çiftçi veye işçiler tarafından kontrol edilmesi mümkün değildir. Bu 

sistemle birlikte arazi büyüklüğü ne olursa olsun arazinin her bölgesindeki ürünün gelişimi 

hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Bitkinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerinden yola 

çıkılarak oluşturulan algoritmalar aracılığı ve uydu yardımıyla haftalık fotoğraf sisteme 

yüklenmektedir. Gelen uydu fotoğraflarında farklı renklerde alanlar görülecektir. Örneğin; 

koyu yeşil alanlar gelişimi çok iyi olan, turuncu veya kırmızı alanların ise gelişimin zayıf 

olduğu ve kontrolun gerekli olduğu alanları göstermektedir. Renk anlamları sistemin 

kullanıcılarına firma elemanlarınca bildirilmektedir [6]. 
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Aynı şekilde bitkilerin su kullanım kapasiteleri hakkında da bilgiler verilmektedir. 

Koyu mamavi ile gösterilenyerlerde tüketilen suyun fazla olduğu ve sağlıklı gelişim olduğunu 

bidirmektedir. Açık mavi veya beyaz alanlarda bitki su tüketiminin az olduğu ve bu bölgede 

sulama ile ilgili bir sorun olduğu bilgisi verilmektedir. Yine burada da tarla sağlığı haritasında 

olduğu gibi bitki yapısından yolaçıkılarak oluşturulan algoritmalar ile renk değişimleri 

saptanmakta ve uydu aracılığı ile fotoğraflanmaktadır [6]. 

ġekil 9. Akıllı Tarla Kontrol ve Bilgi Sistemi 

 

2.1.7.1. Tarla Sağlığı Görüntüsü 

Tarla sağlığı haritası, koyu yeşil alanların sağlıklı geliştiğini, kırmızı alanlarda ise 

problem olduğunu göstermektedir [6]. 
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ġekil 10. Tarla Sağlığı Haritası. 

2.1.7.2. Su Kullanım Haritası 

Su kullanım haritası ile belirlenen açık mavi alanlarda suyun az miktarda tüketildiği, 

koyu mavi alanlarda ise yeterli miktarda tüketildiği tespit edilmektedir [6]. 

 

ġekil 11. Tarla su kullanımı ve meteorolojik veri 
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2.1.8. Hasatta Anlık Verim Hesaplama Sistemleri 

Geleneksel tarımda kullanılan hasat makinalarında sadece hasat yapılmaktadır. 

Gelişen teknoloji ole birlikte hayatımıza hasatta anlık verim ölçebilen sistemlerdahil olmuştur. 

Bu sistemler doğrudan hasat makinalarına monte edilip kullanılabilmektedir. Bu teknoloji 

sayesinde tarlanın hangi bölgesinde nasıl bir verim aldığımızı hesaplayabilmekteyiz. Bunun 

yanında anlık hektolitre ve rutubet hakkında da bilgi sahibi olabilmekteyiz. Hasat sonrasında 

elimize bir verim haritası geçmektedir. Bu harita ile birçok farklı karar alınabilmektedir. 

Tarlanın hangi bölgesinde düşük verim alınmışsa o bölgede tohum, gübre, ekim sıklığı, 

sulama ya da kültürel işlemlerde gereken farklı uygulamaların yapılmasına  yardımcı 

olmaktadır [6]. 

 

 

ġekil 12. Anlık veri hesaplam 

Örnek olarak; toprak yapısını gösteren harita, ekim deseni oluşturulan harita, ekim 

sıklığını gösteren harita ve hasatta anlık verim haritalarını birleştirdiğimizde sistem bize şöyle 

bir öneride bulunabilmektedir: A tipi toprak yapısında, B çeşitten, C sıklığında D seviyesinde 

verim alınabilir [6]. 
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ġekil 13. Hassas Tarımda İşlem Basamakları. 

 

3. SONUÇ  

 Türkiye, dijital dönüşümde karşılaşılan engeller açısından gelişmiş ülkelerden farklı 

olarak yatırım öncesi planlama ve hazırlık aşamasındadır. 

 Teknolojiyi kullanan özel firmalar açısından, yerli tedarikçilerin azlığı ve teknoloji 

tedarikçisi şirketlerin de bu konudaki düşük talepler, önemli bir problem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 Bu konuda yapılacak olan yatırımları hedefe göre yönlendirmek için, yardımcı 

kurumlar teknolojik stratejilerini belirlemeli ve dijital dönüşüm yol haritasını bu 

doğrultuda yapılandırmalıdır. 

 Pratikte kolayca uygulanabilen teknolojiler seçilmeli ve en yüksek katkısı olan 

yatırımlar ön sıraya konulmalıdır. 

 Bu konuda ilgili kamu kurumları, özel sektörü dijital dönüşüm ayağında destek olmak 

için, etkinleştirici ve hızlandırıcı mekanizmalar ile yeni programlar meydana 

getirmelidir. Bu yönde kamu sektörü, tarımda ve sanayide dijital dönüşümü 

hızlandırmak için gerek duyulan her türlü  destek ve rehberliği sağlamalıdır. 
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 Digital yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak için, gelecekte karşılaşılabilecek 

nitelikli insan gücü, veri güvenliği ve teknoloji altyapısı gibi potansiyel eksiklikler, 

önceden tespit edilip gerekli adımlar atılmalıdır. 

 Bu konuda çalışan yerli teknoloji tedarikçileri ve ortaklarının, dijital gelişim sürecinde 

daha çok aktif olamarı teşvik edilmeli ve geliştirilen inovasyon ekosistemiyle 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 Yaşlanmış bir tarım nüfusuna sahip olduğumuzdan, teknoloji temelli verileri 

benimsetmek ve aktarmak zor olamaktadır. Dolayısıyla hassas tarım ile genç nüfus 

tarıma kaydırılabilecektir. 

 Çiftçilere ve üretici birliklerine, akıllı tarım veya dijial tarım konusunda farkındalık 

eğitimleri verilmeli, özellikle öncü çiftçiler donanımlı hale getirilmelidir. 

 Akıllı tarım yalnızca, üretim ve hasadı kapsamamalı, ürünlerin yüksek fiyata 

pazarlanabilmesi için dinamik platformlar oluşturularak aracılarla buluşturulmalıdır. 

 Kamunun bu konudaki üstleneceği görev, Türkiye için hedeflemesi gereken 

teknolojileri belirleyerek, kurumları bu alanlara yönlendirecek teşvik etmektir. Buna 

bağlı olarak, güçlenen yerli yatırımcılar küresel rekabetçiliği ve marka olmaya doğru 

yo alacaktır. 

 Yerli tedarikçilerin gelirlerinin yaklaşık %70 „ini yurtiçi pazardan elde edildiği; buna 

rağmen, teknoloji kullanıcısı firmaların yerli kaynaklar yerine, yabancı kaynakları 

tercih ettikleri bakılırsa, yerli teknoloji tedarikçisi şirketlerle teknoloji kullanıcısı 

şirketlerin bir araya geleceği bir oluşumun ne kadar önemli ve gerekli olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 Risk sermayesi sektöründe yapılacak düzenlemelerle, Türkiye‟de gerekli finansmana 

erişimin artırılması, teknoloji tedarikçilerinin gelişim hızlarını artıracaktır. 

 Dijital dönüşümde başarılı olmuş Singapur, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde başarılı 

olmuş ve akademi ile sanayi arasında köprü olabilecek, bir „Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü‟‟nün kurulması, sürdürülebilir bir teknoloji kullanımı için başarı 

sağlayacaktır. [10]. 

 Ar-ge çaşışmalarının ve üretim maliyeti yüksek dijital tarım unsurlarının üniversite, 

kamu ve sanayi işbirliği ile üretilmesinin teşvik edilmesi, üretildikten sonra da uzun 

vadeli krediler, hibe ve desteklerle çiftçilere ulaştırılması aşılanması önem 

arzetmektedir. 
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 Akıllı tarımda, maliyet etkinliği ve şu anda sahip olunan teknoloji araçları çoğunlukla, 

dışa bağımlıdır.  

 Yerli ve milli tarımsal teknoloji araçlarının, kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda üretimi 

desteklenerek, kendi ülkesel dijital yol haritamız izlenmelidir. 

 Ziraat Fakülteleri‟nin müfredatlarında, daha fazla akıllı tarıma yönelik dersler 

eklenmelidir. 

 Kamunun ve Ziraat Fakülteleri‟nin sahiplenemediği akıllı tarım konusunda, tarımla 

ilgisi olmayan farklı disiplin ve uzmanlık alanlarındaki uluslararası değişik fon 

kuruluşları ve araştırmacılarla, „İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları‟ 

şeklinde ve teknoloji projeleri olarak faaliyetlere girişilmiş bulunmaktadır. Bu durumda 

acil şekilde, tarım sektörüne kamu hizmeti sunan kurumların, üniversitelerin Ziraat 

Fakültelerinin ve özel sektörün yasal düzlemde sorumluluk alanları çizilmelidir. 

 Bu alanda, gerçek sektörel muhataplar veya ilgili kurumlar haricinde, dolaylı bile 

sayılamayacak çok farklı sektörel kuruluşlar, söz ve karar sahibi olmaya başlamışlardır. 

 Bir an önce, doğrudan akıllı tarımla ilgili ve sorumlu olan kurum, kuruluş ve STK‟lar 

kanuni, idari ve organizasyonel düzeyde bir araya gelmelidir. Bundan sonra, izlenecek 

yol haritası için alınacak kararları ise Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat 

Fakülteleri ile sektör ve üretici temsilcisi STK‟lar tarafından belirlenmelidir  [7] , [9]. 
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SĠĠRT FISTIĞI ĠġLEME VE DEĞERLENDĠRME TESĠSLERĠNĠN DURUMU 

STATUS OF NUTRITIONAL PROCESSING AND ASSESMENT FACILITIES OF SIIRT 

PISTACHIO 

 

Yusuf Açan 

Siirt University 

Dr. Öğr. Üyesi Mine Pakyürek 

Siirt University 

 

SUMMARY 

Güneydoğu Anadolu‟nun güzel ve şirin ili Siirt için en önemli geçim kaynağı tarımdır. 

Buradaki tarımsal üretimin göze çarpan kollarından biri olan fıstık yetiştiriciliğinde “Siirt” 

çeşidi ile öne çıkan kentimiz, bu ürün için doğru işleme, değerlendirme ve pazarlama 

politikaları geliştirme yönünde üniversite, tarım bakanlığı ve sanayi işbirlikleri ile çaba 

içerisindedir. İhtiyaç olan bu politikaların geliştirilmesi durumunda fıstık üretimi sadece 

bölgenin değil, ülke tarımının da kalkınmasında önemli ölçüde rol oynayabilir. Bu amaçla 

yaptığımız çalışmamızda, Siirt ilinde bulunan fıstık işleme ve değerlendirme tesislerinin 

durumu incelenmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayıtlarına göre Siirt ilinde altı adet 

işletme bulunduğu, çoğunun küçük aile işletmesi olarak varlığını sürdürdüğü ve sadece fıstık 

ile ilgili belli aşamalarda işleme faaliyetinde bulundukları tespit edilmiştir. İncelenen 

tesislerde en dikkat çekici olanı, 2016 yılında inşaatına başlanıp 2017 yılında resmi olarak 

hizmete giren Siirt Fıstık İşleme Tesisidir. Bu tesis Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında faaliyete geçirilmiştir. İlk deneme ürünü 

ise fıstık hasat zamanı olan 05.09.2017-30.10.2017 tarihlerinde üretilmiştir. Bu tesisin diğer 

işletmelerden en önemli farkı, fıstığın tüm işleme ve değerlendirme aşamalarının yapılmasına 

olanak sağlayacak teknik personel, makine-ekipman ve hijyenik ortama sahip olmasıdır. 

Diğer işletmelerin ise küçük çaplı ve yalnızca fıstığın bir veya birkaç işleme aşamasından 

geçmesine yönelik çalışan işletmeler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca küçük aile işletmelerinin 

hijyen açısından da yeterli düzeyde olmadığı gözlemlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: antepfıstığı, Pistacia vera, işleme tesisi, değerlendirme, Siirt fıstığı 

 

ABSTRACT 

Agriculture is the most important source of income for Siirt, the beautiful and charming 

province of Southeast Anatolia. Siirt stands out with its agricultural value. One of the 

prominent branches of agricultural production in Siirt depends on pistachio cultivation. 

Cultivation and production of pistachio are strengthened by cooperation network of the 

university, agricultural ministry, and industry whose aim is to determine right processing, 

assessment parameters and marketing policies for this product. Once these policies are 

developed, pistachio production can play a significant role in the development of not only the 

region but also the agriculture of the country. In this study, the situation of pistachio 

processing and assessment facilities in Siirt province was investigated. According to the 

records of the Provincial Directorate of Agriculture and Forestry in Siirt province, there are 

six enterprises, most of them continue to exist as a small family business, and only at certain 

stages of processing related to peanuts were found to operate. The most noteworthy of the 

facilities examined is the Siirt Pistachio Processing Facility, which started construction in 

2016 and was officially has started to service in 2017. This facility has started to operate 

within the European Union and the Republic of Turkey in the framework of financial 

cooperation, funded and carried out by the Science, Industry and Technology Ministry 

Competitive Sectors Program. The first trial product was produced on the date of 05.09.2017 - 

30.10.2017, which is the pistachio harvesting time. The most important difference of this 

facility from other enterprises is that it has technical personnel, machinery-equipment and 

hygienic environment that will enable all stages of processing and assessment of pistachio. 

Other enterprises have been identified as small-scale and only enterprises that are working to 

pass the pistachio through one or more processing stages. Furthermore, it was observed that 

small family enterprises were not sufficient in terms of hygiene. 

Key Words: pistachio, Pistacia vera, processing plant, assessment, Siirt cv. 

 

1. GĠRĠġ 

1.1 Siirt Fıstığı 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde üretimi yapılan mevcut çeşitler arasında Siirt ilinin yerel 

çeşidi olan Siirt fıstığı dane iriliği, tadı, aroması ve verim özellikleri ile öne çıkmaktadır. 

Antepfıstığı periyodisite gösteren bir meyve türüdür. Periyodisite, türün bir yıl ürün verip, bir 
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yıl az ya da hiç ürün vermemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu meyve türünün yok yılında Siirt 

çeşidi %50 oranında verim vermektedir. Bu sebeple Siirt fıstığı verimlilik açısından dikkat 

çeken ve bahçe tesisinde üreticiler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edilen bir çeşit 

haline gelmiştir. Zengin demir, B vitamini, kalsiyum ve antioksidan içeriği nedeniyle bir 

sağlık hazinesi olan bu meyvenin üretimini arttırmak, sağlıklı bir biçimde işlenmesini ve 

değerlendirilmesini sağlamak sadece fıstık yetiştiriciliğinde “Siirt” çeşidi ile öne çıkan bu 

kentin değil, bölge ve ülke tarımının da kalkınması açısından önemlidir.  

Türkiye, 170 bin ton fıstık üretimi ile 350 bin ton üretime sahip olan ABD'nin 

ardından dünyada en çok fıstık üreten ikinci ülke konumundadır. Dünyada sırasıyla ABD, 

Türkiye ve İran olmak üzere yaklaşık olarak 4,5 milyon da alanda antepfıstığı 

yetiştirilmektedir. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, uygun ekolojisi nedeniyle 

antepfıstığının ticari anlamda yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgedir. Bu bölgede Gaziantep ve 

Urfa‟dan sonra üçüncü sırada yer alan Siirt ilinde 276 köyde, yaklaşık 300.000 da alanda 

fıstık yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

 

 

ġekil 1. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Üretim Verileri (Anonim, 2018). 
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Mevcut üretim potansiyelimizi arttırmak için fıstığın doğru ve hijyen kurallarına 

uygun bir şekilde işlenmesi, depolanması ve pazarlanması gereklidir. Bu düşünceden hareket 

ederek gerçekleştirilen bu çalışma, Siirt ilinde bulunan fıstık işleme ve değerlendirme 

tesislerinin durumunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 

Siirt İl Müdürlüğünde kayıtlı olan altı adet işletmeye gidilmiştir. Bu işletmelerde fıstığın 

hangi işleme basamaklarında nasıl işlendiği hakkında bilgi edinilmiştir. İşletmelerin 

değerlendirilmesi, temel fıstık işleme faaliyetlerine göre ölçüt tabloları oluşturularak 

yapılmıştır. 

 

2. GELĠġME 

2.1. Fıstıkta ĠĢleme AĢamaları 

Fıstıkta; ıslatma, kavlatma, boş-dolu ayırma, kurutma, çıtlatma, kavurma ve paketleme 

olmak üzere yedi farklı işleme basamağı bulunmaktadır. 

 

 

ġekil 2. Fıstık işleme akım şeması (Bayar, 2014). 

 

2.1.1. Islatma 

Fıstık üzerinde yer alan kırmızı renkli etli yapıyı sert kabuktan ayırma işlemine 

kavlatma denir. Perikarp adı verilen bu kırmızı yumuşak kabuğu, sert kabuktan ayırmak zor 

olduğu için fıstık ıslatılır. Islatma işleminde büyük tekne ve havuzlarda fıstığın kırmızı 

kabuğunun şişmesi için temiz suyun içinde 5-6 saat bekletilmektedir. Islanan fıstıklar, 
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havuzun alt tarafında bulunan tahliye borusu vasıtasıyla suyun boşaltılmasından sonra 

küreklerle havuzlardan çıkartılarak kavlatılmak üzere devlip taşına atılmaktadır.  

 

2.1.2. Kavlatma 

Antepfıstığının üzerinde bulunan kırmızı kabuğun kemiksi sert kabuktan 

ayrılmasından sonra kalan ürüne “kavlak fıstık” denilmektedir. Kavlatma işlemi, genellikle 

ürünün kurutularak depolanmasından sonra pazara sunulmadan kısa bir süre önce 

yapılmaktadır.  Bu işlem ülkemizde genellikle kurutma ve depolamadan sonra yani işleme ve 

pazarlama öncesi yapılır. A.B.D. ve İran‟da kavlatma ürün hasat edildiğinde meyve tazeyken 

yapılmakta, ülkemizde ise taze kavlatma pek yapılmamaktadır. Kavlatılmış ürünün kurutulmasına 

ve depolanmasına daha çok özen gösterilmelidir. Kavlak antepfıstığı, kuru kırmızı kabuklu fıstığa 

oranla daha fazla aflatoksin oluşumuna yatkın hale gelmektedir. Kavlatma işlemi sırasında kırmızı 

kabuğun ayrılması devlip adı verilen işleme makinelerinde yapılmaktadır. Kavlatma işlemi, 

değirmen olarak bilinen; düşey bir mil etrafında dönen silindirik bir taşla (devlip taşı), yatay sabit 

bir taş arasında sıkıştırılarak gerçekleştirilmektedir. Islanıp gevşek bir yapı alan kırmızı kabuk, 

birisi hareketli iki taş arasında sürtünme ve sıkışma yoluyla sıyrılarak kemiksi kabuktan 

ayrılmaktadır. Ezilen kabuklar sonra eleklerden geçerken ayrılır. Fıstıklar sudan geçirilerek 

sıcak hava da bekletilir. Devliplere bir seferde 250 kg kadar antepfıstığı konulmaktadır. Bu 

işlem sırasında devliplerde üründen % 1 oranında fire verilmektedir.   

 

2.1.3. BoĢ dolu ayırma 

Eleklerden ve sudan geçirilen kavlatılmış ürün, içinde bulunan boş fıstıkları ayırmak 

için su dolu havuza konulur. Havuz içine alınan fıstıklardan ağır (dolu) olanlar suyun dibine 

çöker, boş olan fıstıklar su yüzeyinde kalır. Fıstıklarda dolu boş ürün bu şekilde birbirinden 

ayrılmaktadır. 

 

2.1.4. Kurutma 

Hasat edilen fıstıklar genellikle bahçelerde bir bez sergi üzerinde ayıklanmakta ve 

güneşin altında da kurutulmaktadır. Sergi yerleri genellikle antepfıstığı bahçelerinin içinde 

bulunmaktadır. Hasat edilmiş taze kırmızı kabuklu ürünün nem miktarı % 78, sert kabuklu 

iken nem miktarı % 24, sert beyaz kabuk içindeki danede (endokarp) ise bu oran % 32‟dir. 

Meyvedeki toplam nem oranı ortalama % 40-50 arasında değişmektedir. Uygun hava 

koşullarında sergi yerinde kurutmaya alınan antepfıstığı meyvelerindeki nem oranı 3-4 gün 
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içinde % 3-5‟e düşmektedir. Nem oranı % 6 olan antepfıstığı meyvesinin yumuşak kabuğu 

toplam ağırlığın % 18.04‟ünü, sert kabuk % 37.93‟ünü,  iç dane ise % 44.03‟ünü 

oluşturmaktadır. Kurutma işlemi ürün kalitesini doğrudan etkilemektedir. Sergi yerlerinde 

kurutmaya alınan antepfıstıklarının serme kalınlığı 3-5 cm‟yi geçmemelidir. İyi bir kurutma 

sağlamak için, yavaşça karıştırma yapılmalıdır. Karıştırma esnasında meyvenin kırmızı 

kabuğuna zarar verilmemelidir. Kurutulan fıstıklar, eleme ve boylama işlemi yapıldıktan 

sonra jüt çuvallara konulmaktadır (Anonim, 2009). 

 

2.1.5. Çıtlatma 

Antepfıstığı meyvelerinin beyaz sert kabuğunun meyvenin olgunlaşması sırasında 

kendiliğinden açılmasına çıtlama denilmektedir. Çıtlama oranı bir çeşit özelliğidir. Kültürel 

uygulamaların düzenli olarak yapıldığı bahçelerden elde edilen üründe genellikle çıtlama 

oranı % 50-90 arasında olmaktadır. Çıtlaklık, çerezlik fıstığın en önemli kalite kriterlerinden 

birisidir. Bu nedenle çıtlak olmayan antepfıstıklarının mekanik yolla veya elle çıtlatılması 

gerekmektedir. Çıtlatma işlemi özel antepfıstığı penseleri ve çekiçlerle ev ve işletmelerde 

çocuklar ve kadınlar tarafından yapılmaktadır. Bir işçi günde 15-20 kg antepfıstığı 

çıtlatabilmektedir. 

 

2.1.6. Kavurma 

Çerezlik antepfıstığı kavrulmadan tüketilebildiği gibi en çok kavrulmuş şekilde 

tüketilmektedir. Kavrulma işleminde, kavlak ve çıtlak antepfıstıkları kazanlarda belirli 

sıcaklık derecesi, tuz oranı ve süre ile karıştırılmaktadır. Kavurmadan önce üründe boylama 

işlemi yapılırsa meyvelerin ısı ve tuz oranlarında bir örneklik sağlanmış olur. Boylama 

ürününün albenisini arttırdığı için mutlaka yapılmalıdır. Fıstık kavrulmadan önce ön ısıtmaya 

tabi tutulmaktadır. İşletmeler kendi işleme yöntemlerine göre ısıtma sürelerini ayarlamaktadır.  
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ġekil 3. Kavurma işleminin yapıldığı kazanlar. 

 

Isıtılan antepfıstıklarına kavrulurken eklenen tuz oranı da faklılık göstermektedir. Bazı 

işletmeler ürün miktarının 1/4‟ ü veya 1/5‟ i kadar tuz koyarken, eklenen tuz miktarı azaldıkça 

ilave  etmektedir. Bu şekilde hazırlanan fıstıklar genellikle fazla tuzlu olmaktadır. İhracaat için 

hazırlanan fıstığın tuz oranı, iç piyasa için hazırlananlara oranla daha düşük tutulmaktadır. 

Kavrulmuş ürünün tuz oranı genellikle % 1 olmaktadır. Bu oranı elde edebilmek için 

konsantrasyonu % 25 olarak hazırlanmış tuz çözeltisinde antepfıstığının 5-10 dakika süre ile 

bekletilmesi gerekmektedir. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde kavurma işlemi parametreleri 

üzerine yapılan bir çalışmada en uygun kavurma sıcaklığının 130 °C, uygulama süresinin ise 25 

dakika olduğu tespit edilmiştir. Kavurma kazanlarının kapasiteleri ortalama 200 kg kadardır. 

Kazandan çıkan ürünün soğuma şekli ve soğutma süresi de ürün kalitesi üzerinde oldukça 

etkilidir. Soğutma işlemi işletmelerde farklı şekilde yapılmaktadır. Ürün bazı işletmelerde yere 

serilerek soğutulurken; bazılarında, üst üste yığılarak bir gece boyunca bu şekilde bekletilip 

ürünün yavaş bir şekilde soğuması sağlanmaktadır. 
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ġekil 4. Kavurma işleminde kullanılan üç farklı irilikteki tuzlar. 

 

2.1.6. Paketleme  

Paketleme faaliyeti tüketiciye ulaşmadan önce işlenmiş ürünlerin kutulanması ve 

koruma altına alınmasını amaçlamaktadır. Büyüklük ve çeşitlerine göre farklı paketleme 

işlemleri yapılabilmektedir. 

A)  Gramajlı Paketleme.  

B)  Çuval Paketleme.  

C) Vakum Paketleme. 

 

ġekil 5. Gramajlı paketleme örneği. 
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2.1.7. Depolama  

Yeni hasat edilmiş taze antepfıstığı, hasattan sonra kavlatılarak satılmayacaksa, 

serilerek kurutulduktan sonra işlenip pazarlanıncaya kadar jüt çuvallarla veya 50-70 kg‟lık 

kanaviçe çuvallarla ambarlarda depolanmaktadır. Ülkemizde antepfıstığının depolandığı 

kontrollü atmosferli muhafaza depoları yaygın olarak bulunmamaktadır. Antepfıstığı 

genellikle ev veya işletmelerin kullanılmayan bir bölümünde, boş dükkân ya da ambarlarda 

muhafaza edilmektedir. Fıstığı hasattan sonra perikarp ile kurutularak muhafaza edilmesi, 

meyveyi dış etkenlerin zararlarından koruyup meyvede güve oluşumunu engellemektedir. Bu 

nedenle üreticiler elindeki ürün için uzun vadeli işleme ve depolama planı yaparken, ürünü 

kırmızı kabuğu ile kurutup o halde depolamayı tercih etmektedir. 

Perikarp ile kurutulan fıstıklar kontrollü atmosferli depo koşullarında uzun süre (2-3 

yıl kadar) bozulmadan saklanabilmektedir. Kavlak antepfıstıkları ise uzun süre 

depolanamamakta ve yaklaşık olarak 3-4 ay sonra üründe güve ve kurt oluşumu 

başlamaktadır. Paketlenmesi ve kontrolü tamamlanan ürünler soğuk hava depolarında uygun 

şartlar altında muhafaza edilmektedir. Ürünü bu şekilde uzun süre muhafaza ederken 

depolamanın kontrollü atmosferli koşullardaki depolarda yapılması, depolama alanlarındaki 

ısı, ışık, nem gibi değişkenlerin özenle takip ve kontrol edilmesi gerekmektedir (Şahnali, 

2015). 

 

2.1.8. Fiziksel ve kimyasal analiz laboratuvarı  

        Siirt fıstık işleme tesisinde fıstığın fiziki ve kimyasal analizlerinin yapıldığı bir analiz 

laboratuvarı yer almaktadır. Bu laboratuvarda fıstıkta aflatoksin analizi de yapılmaktadır. 

Aflatoksin, vücutta birikimi özellikle karaciğer kanserine neden olan Aspergillus flavus ve 

Aspergillus parasiticus tarafından üretilen zehirli ve kanserojen küf mantarlarıdır. Ülkemizde 

antepfıstığına uygulanan işleme teknikleri nedeniyle aflatoksin oluşumu meydana 

gelebilmektedir.  

 

2.2. Bulgular 

Ürün işleme basamakları dikkate alınarak işletmelerde bulunan bazı teknolojik, 

endüstriyel, kalite ve hijyen koşullarına yetersizden yeterliye doğru 1‟den 5‟e kadar puan 

verilmiştir. Bu puanlamalar neticesinde işletmelerin durum değerlendirmesi yapılmıştır. 
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Tablo 1. “İşletmelerdeki kavlatma faaliyetini değerlendiriniz” sorusundan alınan sonuçlar. 

 

Tablo 2. “İşletmelerdeki çıtlatma faaliyetini değerlendiriniz.” sorusundan alınan sonuçlar. 

 

Tablo 3. “İşletmelerdeki kavurma faaliyetini değerlendiriniz.” sorusundan alınan sonuçlar. 
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Tablo 4. “İşletmelerin ambalajlama faaliyetlerini değerlendiriniz.” sorusundan alınan 

sonuçlar. 

 

Tablo 5. “İşletmelerin depolama faaliyetlerini değerlendiriniz.” sorusundan alınan sonuçlar. 

 

3. SONUÇ 

Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü kayıtlarına göre şehirde altı adet işletme 

bulunduğu, çoğunun küçük aile işletmesi olarak varlığını sürdürdüğü ve sadece fıstık ile ilgili 

belli aşamalarda işleme faaliyetinde bulundukları tespit edilmiştir. Ölçüt tablolarından da 

anlaşıldığı gibi küçük aile işletmelerinin en önemli sorunlarının;   

 Ürünün zamanda teslim edilmemesi, 

 Yeteri sayıda personelin bulunmaması, 

 Çalışma ortamında hijyen sorununun olması, 

 Atık yönetimi sorunlarının olması, 

 Teknolojinin geri olması, 
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 Kalite kontrol aşamalarının yapılmaması ve 

 Yalnızca fıstığın bir veya birkaç işleme basamağından geçmesine yönelik olarak 

çalışan işletmeler olduğu belirlenmiştir. 

 

İncelenen tesislerde en dikkat çekici ve yeterliliği yüksek olan 2017 tarihinde hizmete 

giren Siirt Fıstık İşleme Tesisidir. Bu tesiste fıstık ile ilgili tüm işleme basamakları eksiksiz 

olarak yapılmaktadır. Bu işlemler şöyle sıralanabilir; fıstık alım - satımı, kavlatma, soyma, 

boş - doluyu ayırma, kurutma, çıtlatma, kırma, iç fıstık işleme, kavurma, paketleme, 

depolama, fiziksel ve kimyasal analiz faaliyetleridir.  

Antepfıstığı üretiminde Türkiye‟nin dünya pazarında rekabet edebilmesi için öncelikle 

taze kavlatmanın öneminin üreticiye anlatılması gerekmektedir. Ülkemizde fıstık hala yaygın 

olarak hasattan sonra uzun süre depolanıp sonrasında kavlatılmaktadır. Ürünün bu şekilde 

işlenmesi aflatoksin oluşumuna neden olmaktadır. Aflatoksin oluşumu da ihracat miktarımızı 

düşüren en büyük nedendir. Siirt çeşidinin işlenmesinde daha çok taze kavlatma yöntemi 

uygulanmaktadır. Taze kavlatma nedeniyle Siirt fıstığı beyaz ve berrak bir kabuk rengine 

sahiptir. Beyaz ve berrak kabuk ürünün albenisini ve pazar değerini arttırmaktadır. Gaziantep 

yöresinde işlenen çeşitler depolandıktan sonra bir süre suda ıslatılarak kavlatıldığı için 

kabukta kararma ve siyah lekeler, meyvelerde ise aflatoksin oluşumu meydana gelmektedir. 

Siirt fıstık işleme tesisi yıllık 50 bin ton, saatte ise 3-3.5 ton fıstık işleme kapasitesine sahip en 

son teknoloji ile kurulmuş bir tesistir. Bu tesisin tam kapasite ile çalışması ve gıda kalite 

standartlarına uygun olarak fıstığın işlenmesi çok büyük önem arzetmektedir. Yapılan yatırım 

maliyetlerinin ekonomiye kazandırılmasının ve ülkemizin antepfıstığı ihracatında dünyada 

söz sahibi olabilmesinin yolu, üreticinin doğru yönlendirilmesi ve söz konusu tesisin aktif 

olarak üretim yapmasından geçmektedir.  
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DĠYARBAKIR  GELENEKSEL HAMAMLARINDA SÜSLEME 

 

Emine Ekinci Dağtekin 

Dicle Üniversitesi  

 

ÖZET 

 

Anadolu hamam geleneğinin kökeni saray ve yerleşimlerde özel yıkanma odaları su ve 

kanalizasyon teknolojisi görüldüğü M.Ö. 2000 yıllarına uzanır. Bizans şehir geleneğinde 

görülen hamam - ev - kilise üçlüsü, Osmanlı’da ev-cami-hamam birliğine dönüşür. Osmanlı 

Hamamları Roma dönemi teknik sistemini devam ettirmelerine rağmen İslami anlayışa göre 

yeniden düzenlenmiş kubbeli mekanları, sade, akışkan kurguları ve iç mekan süslemeleri ile ön 

plana çıkmaktadır.  

 

Diyarbakır hamamlarında taş, mermer ve alçı malzemesi ile yapılan süsleme öğeleri, dışarıda 

kapı, pencere, fener ve giriş cephelerinde, iç mekanlarda; niş, şadırvan, döşeme, göbektaşı, 

kurna, kubbe, örtü geçişleri, aydınlatma elemanları ve duvarda toplanmıştır. Bu çalışmada 

Diyarbakır geleneksel hamamlarında görülen süsleme öğeleri incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Hamam, Süsleme 

 

GĠRĠġ 

Eski çağlarda dere ve nehir gibi kutsal alanlarda bir kutsama aracı olarak da gerçekleştirilen 

yıkanma eylemi için zamanla kapalı mekanlar yapılmıştır.  Anadolu topraklarında M.Ö. 

2000’li yıllarda saray ve yerleşimlerde görülen yıkanma mekanları, su ve kanalizasyon 

teknolojisi hamam geleneğinin teknik ve sosyal açıdan çok eski tarihlere uzandığını gösterir 

(Naumann 1971, 190-203). Roma hamamlarının ısıtma sistemi, iç süslemeleri ve boyutları 

mimarlık ve sanat tarihi açısından ilgi çeker. Bizans döneminde hamamlar, Roma’da olduğu 

gibi yıkanmanın dışında, eğlenme, dinlenme ve sosyal tartışmaların yapıldığı yerler olmuştur 

(Necipoğlu 1999). Eğlence ve sohbet ortamı ile kapalı mekanlar oluşturan Romalılar 

günümüze ulaşan Osmanlı Hamam mimarisinin biçimlenmesine etkili olmuştur. Anadolu’da 

Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı döneminde inşa edilen hamamların birbirini takip eden 

kültürlerin ortak yapı özelliklerine sahip oldukları görülmektedir (Dağtekin 2017). 
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Bizans şehir geleneğinde görülen hamam- ev- kilise üçlüsü, Osmanlı’da ev-cami-hamam 

mahalle üçlüsüne dönüşür. Osmanlı Hamamları Antik Çağ Hamamları’nın değişik şekilli 

mekânlarının tersine kubbeli mekân/biçim/fikir bütünlemelerinin sergilediği bir mimari sunar 

(Yegül 2009). Bu dönemde hamamlar; cami, medrese, kütüphane gibi yapı gruplarının 

birlikteliğiyle oluşan külliye adı altında bir bütün oluşturmuştur (Erat, 1997).  Cami, tekke, 

çarşı üçgeni içinde yaşanan gündelik hayatın sınırlarını genişleten hamamlar; kahvehaneler 

dışında halkın toplanabildiği mekanlardır (Işın, 1990).  

 

Hamam kompozisyonlarına soyunmalık kısmının kubbesi egemendir dışardan kubbe, fener, 

kapı girişleri ile ön plana çıkarılmıştır (Kuban 1977). Önge, hamamlarda görülen süslemeleri, 

malzemelerine göre “taş veya mermer, sıva üzerine baskı, çini, kalem işi boyama” olarak 

gruplandırmıştır (Önge 1979). Duvarlarda dışta taş tuğla karışımı almaşık örgü
1
, düzgün taş 

örgü
2
 şeklinde süsleme, iç duvarda ise yüzeyde erken dönem hamamlarında resim ve sıklıkla 

alçı süsleme yapılmıştır.  Alçıyla yapılan malakari duvar süslemesi de Osmanlı’da uygulanan 

bir başka bezeme türüdür (Ödekan, 2002). İç duvarlarda renkli kalemişi boyalı nakkaşlı 

yüzeyler
3
 kısmen çini yüzeylerle

4
 değişik malzeme ve teknik görülür. Zemin kaplamasında 

suya karşı korunabilen malzeme olan taş tercih edilmiştir. Kimi hamamlarda kısmen çini 

döşeme
5
, renkli mozaik taş

6
, renkli mermer

7
 görülmektedir. Mardin Sitti Radviye Hamamı’nda 

görülen taş kabartma motifler ise ender görülen süslemelerdir.  

 

16.Yüzyılda Mimar Sinan döneminde yapılan pek çok hamam, Haseki Hürrem Sultan 

Hamamı’nın erkekler bölümü girişinde olduğu gibi revaklarlar ile anıtsal karakter 

kazanmıştır. Klasik devir sonrası inşa edilen hamamlar ile tamir edilerek kullanılan hamamlar 

planlama ve teknik olarak değişmemekle birlikte yapıldıkları devrin mimari üslubuna bağlı 

olarak barok, rokoko, ampir karakterde mimari elemanlarla zenginleştirilmiştir. Ayna ve 

kurna taşları, kapı kemerleri, fil gözü ışıklık çerçeveleri, bahsedilen mimari üsluplarda inşa 

edilmiştir. Bunlar dışında üst örtü olarak çapraz ve aynalı tonozlar yerine yuvarlak tonozlar 

kullanılmaya başlanılmıştır (Ertuğrul 2009).
 
 

 

                                                           
1
 Antalya Içkale Hamamı 

2
 Ani Menûçehr Hamamı  

3
 Konya Nakışlı Hamam, Ankara'daki Eski Hamamı 

4
 Kayseri Hunad ve Afyon Alaca Hamamı 

5
 Kayseri Hunad Hamamı 

6
 Kastamonu Vakıf Hamamı 

7
 Kilis Paşa Hamamı 
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Osmanlı klasik dönemden itibaren uygulanan mukarnas, hamamlarda iç mekanda  kubbeye 

geçişlerde, nişlerde rastlanır (Kula 2017). Genellikle sıvalı olan iç mekanda  kubbe 

geçişlerinde profil, silme ve mukarnaslar görülür. Erken Osmanlı dönemi hamamlarında, 

İznik’te Orhan Hamamı ve XV. yüzyıl başında yapılan Hacı Hamza Hamamı, İsmail Bey 

Hamamı gibi, kubbelerinde içeriden yıldızlı, spiralli ve dilimli şekillerle süslenmeler yapılmış 

(Aslanapa 1986).  

 

          

ġekil 1. Fil gözlerinde kullanılan cam vantuzların detayı (Klinghardt, 1927) 

ġekil 2. Çardaklı Hamamı sıcaklık kubbesi ve fil gözleri 

 

Aydınlatmayı sağlayan fener ve ışıklıklar asıl işlevlerinin yanı sıra süsleme öğesidir. 

Fenerler çokgen ve dairesel planlı taş, tuğla ve üzeri sıvalıdır. Ilıklık ve sıcaklığın halvet, 

eyvan ve merkezî mekân kubbelerinde yer alan ışık gözleri (fil gözü), sıva ile yapılmış bir 

uygulamadır (Önge, 1988).  Filgözleri, üstyapıya gömülen pişmiş toprak boru parçaları içine 

yerleştirilen değişik şekillerde vantuz cam kapaklardan oluşur. Tepe ışıklıkları 16-40 cm. 

çapında dairevî kafes veya basık küre kapağı biçimindedir (Şekil 1, 2). Işıklıklar, dört köşe, 

yuvarlak,  altıgen ve yıldız biçiminde, üçlü, dörtlü veya daha çok sayıda ışıklıların birleşmesi 

ile oluşan yuvarlak ve köşeli gibi çok çeşitli komposizyonların oluşturduğu şekillerde görülür. 

(Önge, 1995) 

 

Hamamlarda, sunî aydınlatma ile ilgili çok fazla mimari donatıya rastlanmamakla beraber  

doğal aydınlatmaya ek olarak kandil veya şamdan koymak için, sıvadan yapılmış üstü 

yaşmaklı konsollar halindeki “çırağman” denilen nişler
8
 görülmektedir. 

 

                                                           
8
 Ayasofya Hamamı 
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DĠYARBAKIR HAMAMLARINDA SÜSLEME ELEMANLARI 

Diyarbakır’da  şer’iyye sicilleri, tahrir defterleri ve seyahatnameler gibi tarihî belgelerden 

elde edilen bilgilere göre 19.yy da sayıları 20 olan hamamlardan güzümüze altısı ulaşmıştır.  

Diyarbakır hamamlarında süsleme malzemesi olarak taş, mermer ve alçı kullanılmıştır. 

Süsleme öğeleri, dışarıda kapı, pencere, fener ve giriş cephelerinde, iç mekanlarda;, niş, 

şadırvan, döşeme, göbektaşı, kurna, kubbe, kubbe geçişleri, aydınlatma elemanları ve duvarda 

toplanmıştır. 

 

Dış kapılar: Diyarbakır hamamlarında dış kapılar, Anadolu’daki diğer hamam yapılarındaki 

gibi taşlık veya soğukluğa açılan giriş kapıları ile külhan kapılarıdır. Hamam giriş kapıları, 

basık veya sivri kemerli nişler içinde kemerli veya düz lentolu yada sade sivri, basık ve düz 

lentolu olarak yapılmıştır Özgün durumda ahşap malzemeden tek veya iki kanatlı olarak 

yapılan kapı kanatları günümüzde demir kapı kanatlarına dönüştürülmüştür. Diyarbakır Paşa, 

Deva, Melik Ahmet ve Vahap Ağa Hamam’larında giriş kapıları içe doğru çekilen kemerler 

içine yerleştirilmiş basık kemerli kapılardan sağlanır. Özgün kapı malzemesi günümüze 

ulaşmamıştır.  Sokaktan açılan külhan kapıları normal kapı yüksekliğinden daha düşük 

koddadır.  

 

Pencere: Diyarbakır hamamlarında sadece Paşa Hamamı soyunmalık kısmında avluya açılan 

pencere görülür. Kemerli pencere geometrik geçmeli sutunceleri ile öne çıkar. Melik Ahmet 

Paşa Hamamı giriş kapısında  benzer sütünce yer alır. Hamamlarda XV.  yüzyılın  başlarından 

itibaren büyük kubbelerin kasnaklarına pencere açılarak sağlanmıştır (Önge 1971). Diyarbakır 

hamamlarının soyunma bölümünde dıştan sekizgen olan kubbe kasnağında dört adet pencere 

yer alır. Pencereler Çardaklı Hamamı dışında kemerlidir. 

 

              

ġekil 3-4. Melik Ahmet Paşa ve Paşa Hamamı soyunmalık feneri 
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Fener: Hamamların soyunmalık bölümünde ve kubbenin ortasında yer alır. Dıştan sekizgen 

bir kasnağa dönüşen kubbeye uygun olarak sekizgen prizma biçimindedir. Fenerlerin her 

yüzünde kemerli pencereler yer alır.  Melik Ahmet Paşa Hamamı’nda özgün kargir feneri 

günümüze ulaşan en eski fenerdir. Diğer hamamlarda fenerler aynı formda ancak taş, tuğla ve 

beton malzemeden yeniden yapılmıştır (Şekil 3-4). 

 

Kubbe ve geçiş elemanları: Diyarbakır hamamlarında soyunma sıcaklık ve halvet bölümü 

kubbe ile örtülüdür. Hamamların soyunmalıkları, köşelerde dört tromp ve aralarda pandantif 

ile geçilen kubbesi dıştan sekizgen kasnaklıdır.  Kubbeye geçişlerde pandantif ve üçgen 

kullanılmış. Örtüye geçiş ve ışıklık ile yapılan dekorasyon tüm hamamlarda ortak süsleme 

alanı oluşturur. Kemer alınlıklarında düzgün bazalt taş görülür.  Kubeye geçişlerde alçı ve 

sıva ile yapılan mukarnas süslemeler yer alır. Ilıklık,  kubbe ve tonoz ile örtülüdür. Çardaklı 

ve Deva Hamamı’nda ılıklık tonozunda oval büyük bir aydınlatma yer alır. Sıcaklık ve 

halvetler kubbe, eyvanlar ise basit ve aynalı tonoz ile örtülüdür (Şekil 5-8).  

 

 
ġekil 5. Deva Hamamı soyunmalık mekanı pandantif mukarnas süslemesi 

  

   

ġekil 6. Kadı Hamam ılıklık kubbesi 

ġekil 7. Çardaklı Hamam sıcaklık mekanı pandantif alçı süslemesi 

ġekil 8. Çardaklı Hamam halvet mekanı kubbe süslemesi 
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Niş: Diyarbakır hamamlarında, soğukluk mekanın da köşelerinde veya duvarlarında ortalama 

dinlenme, soyunma, ibadet etme yeri olarak kullanılan kemerli ve tonoz örtülü nişler; 

Yıkanma sekileri üzerinde kurnaya yakın, sabun, lif vb. malzemeler konulan 0,15- 0,40 m 

boyutlarındaki nişler görülmektedir. Soğukluk nişleri bazalt taş kemer alınlıkları ile 

belirginleştirilmiştir (Şekil 9-10). 

 

        
ġekil 9. Çardaklı Hamam soyunmalık mekanı eyvan ve nişleri 

ġekil 10. Kadı Hamam sıcaklık mekanı soyunmalık mekanı duvar nişleri  

 

Şadırvan: Hamamların soğukluk, ılıklık ve sıcaklıklarında değişik şekil ve boyutlarda 

şadırvanlar yer alır. Diyarbakır hamamlarının soğukluklarında ortalama 0,70-1,30 m 

yüksekliğinde, 0,80-1,20 m eninde dilimli dairesel, çokgen veya kare formlarında şadırvanlar 

tasarlanmıştır. Dairesel olan şadırvanlar yekpare taştan ve dilimli şekillerde yapılmış (Şekil 

11). 

 

      

ġekil 11. Deva Hamamı soyunmalık mekanı şadırvan ve döşemesi 

ġekil 12. Paşa Hamamı göbektaşı 
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Göbektaşı: Hamamların sıcaklık mekanını ortasında değişik şekil ve boyutlarda şadırvanlar 

yer alır. 0,30-0,70 m yüksekliğinde, dairesel, çokgen veya kare formlarında bazalt taşından 

yapılmıştır. Cehennemlik kanallarında bulunan tuğla veya taş künkler üzerine yerleştirilmiştir  

(Şekil 12). 

Kurna: Anadolu’da hamam mimarisi kurna başında oturulup yıkanılan yapılar şeklinde 

tasarlanmıştır (Önge 1988). Kurna; hamamlarda yıkanmak amacıyla üzerindeki çeşmeden 

akan su ile doldurulduktan sonra, taslarla suyun boşaltıldığı mimari elemandır. Diyarbakır 

hamamlarında dikdörtgen, yarım sekizgen, yarım ve çeyrek daire şeklinde çeşitli form ve 

boyutlarda taştan yapılan kurnalara rastlanmaktadır. Yıkanma sekilerinin içine gömülü veya 

yerden yüksekliği kolayca su alınacak biçimde planlanmıştır. Kurnalar 10-15 tas su alabilir 

(Şekil 13-14). 

 

         

ġekil 13. Çardaklı Hamam kurna ve süslemesi 

ġekil 14. Kadı Hamam onarımlarda yok edilen özgün kurna  

Işıklıklar: Işıklıklar hamamlarda doğal aydınlatmayı sağlayan elemanlardandır. Mekanda 

önemli bir süsleme aracı olan ışıklıkların gösterdiği biçimler yapının iç tarafından daha fazla 

algılanan ve hamamlarda en dikkat çeken süsleme elemanlarıdır. Sıcaklık, halvet ve 

eyvanlarda orta merkezin çevresinde farklı sayılarda dairesel ve grup oluşturan fil gözü 

(ışıklık) yer alır. Işıklık camları genellikle belirli bir ritimde, dairesel üçlü grup, eşkenar 

dörtgen, yaprak, üzüm salkımı gibi değişik biçimlerde motifler oluşturarak özgün örtü 

şekilleri meydana getirmektedir. Işıklıklar büyük kütleye sahip yoğun buharın olduğu 

hamam yapılarında oluşturdukları biçimlerle yapıya dekoratif bir görünüm vermektedir   

(Şekil 15-17). 

 



 

 

 

 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

562 

             

ġekil 15. Çardaklı Hamamı sıcaklık mekanı ışık tavanı  

ġekil 16. Vahap Ağa Hamamı ılıklık mekanı ışık motifi 

ġekil 17. Deva Hamamı halvet mekanı ışıklığı 

 

SONUÇ 

Hamamlarda benzer kurguların olduğu düşünülse de, iç mekanda zengin dekorasyon öğeleri 

yapıların benzerlik içinde farklılaşmasını sağlar. Fonksiyonları gereği dışa kapalı olan 

hamamlar kapı, pencere, kubbe ve fenerleri ile dışarıdan algılanırlar. Hamamlarda sıcak hava 

ve nemden dolayı süsleme kubbe geçiş elemanlarında ve ışıklıklarda yoğunlaşır. Kubbeye 

geçişlerde kullanılan tromp, pandantif ve üçgenlerde farklı düzenlemeler ve bunların 

yüzeyindeki taş ve alçı mukarnas süslemeler ilk göze çarpan elemanlardır. Diyarbakır 

Hamam’larında giriş kapısı, pencere sövesi, döşeme, şadırvan, havuz, kurna ve duvarlarda taş 

ve alçı süsleme unsurları yer almaktadır. Son yıllarda yapılan onarım ve yok olan hamamların 

günümüze ulaşanlara nispetten daha fazla olması, Diyarbakır hamamlarında süsleme elemanın 

çeşitliliği ile ilgili sınırlı bilgilere ulaşılmaktadır. 

Kentte hamamların özgün biçimde kullanılmaması veya farklı amaçlarla işlevlendirilmesi 

eskime ve müdahaleden kaynaklı değişimlere, özgün özelliklerinin kaybolmasına neden 

olmaktadır. Kamu ve özel mülkiyette ait olan hamamlar uzun yıllar terk edilmesi ve 

onarımların bilinçsizce yapılmasından dolayı özgün süsleme elemanlarında kayıplar görülür. 

Hamamlarda görülen süsleme elemanlarının mekan ile birlikte korunmaları geleceğe 

aktarılması sağlanmalıdır. 
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DĠYARBAKIR MELĠK AHMET PAġA HAMAMI RESTĠTÜSYON YORUMU 

 

Emine EKĠNCĠ DAĞTEKĠN 

Dicle Üniversitesi  

 

ÖZET  

Diyarbakır kenti tarihi ve arkeolojik araştırmalara göre eski yerleşim alanlarından biridir. 

Surlarla çevrili kent, topografyaya uygun bir biçimde oluşan, mahalle ve sokaklardan 

meydana gelmiştir. Cami, kilise, mescit gibi ibadethanelerle, medrese, han ve hamam gibi 

sosyal yapılar bu doku içerisinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği şekilde inşa edilmiştir.  

Diyarbakır’da geleneksel hamamlar kentin Sur İçi olarak adlandırılan tarihi bölgesinde 

sayıları giderek azalan ve koruma ihtiyacı olan yapı grubudur. 20. Yy başlarında sayıları 

yirmiyi bulan hamamlardan sadece altısı günümüze ulaşmıştır. Sosyo-ekonomik yapının 

değişmesi ile yıkanma mekanlarının konut içerisinde çözümü geleneksel hamamların hızla 

yok olmasına neden olan etmenlerdendir.  

Bu çalışma kapsamında incelenen Melik Ahmet Paşa Hamamı son elli yıl içinde fiziksel 

değişimler ile yok olmaya yüz tutmuş bir yapıdır. Çalışmada, sadece soyunmalık bölümü ile 

günümüze ulaşan Melik Ahmet Paşa Hamamı’nın korunması ve geleceğe aktarımı amacıyla, 

mevcut durum, yazılı ve görsel kaynaklar ile kentteki hamam mimarisinden yararlanarak 

belgelenmesi ve restitüsyon önerisi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Melik Ahmet Paşa Hamamı, Koruma, Restitüsyon. 

  

GĠRĠġ 

İnsanların yıkanma ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan hamamlar gelişen ve değişen yapı 

grubudur. Kapalı hamam yapılarının en gösterişli yapıldığı dönem Roma Dönemi’dir. 

Hamam, Roma’da sadece yıkanma yeri değil çeşitli müsabakaların, toplantıların yapıldığı 

kurumlardı. Anadolu’da ise hamamlar akan su ile temizliğin yapıldığı,  sosyal ve eğlence 

mekanlarıdır. Günümüze ulaşan hamamların büyük kısmı Osmanlı Dönemi’nde farklı boyut 

ve şemalar ile çeşitlilik gösteren yapılardır.   

Sosyo-ekonomik yapının değişmesi ile yıkanma mekanlarının konut içerisinde çözümü 

geleneksel hamamların hızla yok olmasına neden olmuştur. Yapıldığı dönemin yaşam tarzı ve 

teknolojisini günümüze aktaran, kültürel miras içinde tarihi, belge, estetik, sembolik, 

teknolojik ve özgün değerler gibi pek çok değere sahip olan  bu yapıların korunması gerekir. 

Diyarbakır’da kent içinde çok büyük parselleri işgal eden hamamlar, dışarıdan yüksek 
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soyunmalık kubbesi ve fenerleri ile içerde geniş mekanlarda örtü elemanı olan kubbe ve 

aydınlatma elemanları ile dikkat çeker (Dağtekin 1999).  

Kültürel mirasın korunmasında belgeleme en önemli aşamadır. İlk belgeleme tespit ve tescil 

için yapılan rapor ve Envanter Fişi’dir.  Yapının ilk tespiti rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

çalışmalarında başvurulan birincil kaynaklardır. Rölöve yapıların bir bölü bir ölçekte mevcut 

durumunun ve sorunlarının aktarıldığı belgeleme çalışmalarından biridir. Yapının ilk halinin 

tespiti restitüsyon çalışması ile elde edilir. Restitüsyon projesi, yapıdaki eklerin, yok olan 

ve değişen kısımlar tespit edildiği rölöve analizleri, yazılı, sözlü ve görsel arşivler ve 

karşılaştırmalı çalışma ile elde edilenlere bağlı olarak yapılır.  Restitüsyon projesi 

hazırlanırken her türlü arşiv belgesi, harita, resim,  varsa önceki dönemlerde hazırlanmış 

rölöve çizimlerinden yararlanılır. Restitüsyon restorasyon için veri oluşturduğundan 

yaralanılan kaynakların güvenilir olması önemlidir. Yeniden yapım, yeniden inşa 

(Rekonstrüksiyon), ise doğal afetler, yangınlar, savaşlar ve iklimsel nedenlerle tamamen yok 

olmuş ya da sağlamlaştırma, bütünleme gibi yöntemlerle yapılması mümkün olamayacak 

kadar harap olmuş yapıların, restitüsyon çalışmalarına uygun olarak yeniden inşa edilmesidir. 

Bu yöntem güvenilirliği kesinlik derecesinde olan restitüsyon verilerine  göre yapılmalıdır. 

Tarihi geçmişi Çay Önü arkeolojik kazıları ile tarihlenen Diyarbakır zengin bir mimari mirasa 

sahip kentlerdendir. Surlarla çevrili tarihi kent alanı, Roma döneminden günümüze çok sayıda 

yapıyı barındırır. Kentin mahalle, ticaret alanı içerisinde ve kent kapılarına yakın çok sayıda 

hamam yapılmıştır. Diyarbakır’daki hamamlar için Evliya Çelebi; “hamamlar gayet sıcaktır, 

sayıları çoktur ve aydınlıktır”  şeklinde söz eder.  Buckingam 1815 yılında, şehirde yirmiden 

fazla hamam olduğunu bildir ve bunlardan Vahap Ağa, Paşa, Çarşı, Kale, Deva ve As 

hamamları hakkında bilgiler verir. 1817 yılında William Hevde ise hamamların genellikle 

siyah mermerden yapıldıklarından, gösterişli ve kullanışlı olduklarını anlatır (Yılmazçelik 

1995, Alakaş 2012). Dağtekin, Diyarbakır’a gelen yabancıların şehir yaşamına katılmadan 

önce kentin sur kapılarının yakınındaki hamamlara uğrayıp temizlendiklerini, bu nedenle 

şehirde salgın hastalıkların pek görülmediğini belirtir  (Dağtekin 2008). 

Diyarbakır’da hamamlar, geleneksel hamam mimarinin mekan dizgesi içinde yer alan 

soğukluk, ılıklık, sıcaklık, su deposu ve külhan ile ortak mekan özellikleri taşımakla beraber 

avlu, taşlık mekanları ile farklı mekanlara da sahiptir (Dağtekin 2007). Kentte yüzyıl öncesine 

kadar sayıları yirmi olan hamamlardan günümüze kısmen veya tamamen altı tanesi ulaşmıştır 

(Yılmazçelik, 1995). Bunlardan Deva Hamamı, Paşa Hamamı, Kadı Hamamı, Çardaklı 

Hamamı ve Vahap Ağa Hamamı bütün bölümleriyle; Melek Ahmet Paşa Hamamı sadece 
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soyunmalık bölümü ile mevcuttur. Bu hamamlardan Çardaklı ve Paşa hamamları Kültür ve 

Turizm Bakanlığına, Vahap Ağa Hamamı özel şahıs, diğerleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 

mülkiyetindedir (Dağtekin 2010)   

DĠYARBAKIR MELĠK AHMET HAMAMI’NIN BELGELENMESĠ 

Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Hamamı, kentin valilerinden Melik Ahmet Paşa tarafından 975/ 

1567 – 1568 yılında bir konak ve cami ile birlikte yaptırılmıştır. Hamam, Urfa Kapı yakınında 

camii için vakfedilmiş bir külliye hamamıdır
9
 (Beysanoğlu, 1998). Hamamın Melik Ahmet 

Caddesi’ne bakan cephesi külliyeye gelir getirmesi amacı ile küçük dükkanlar ile 

donatılmıştır. Bu tür bir düzenleme Mardin Kapısı yakınında inşa edilen Deva Hamamında da 

görülür.  

 

ġekil 1. Melik Ahmet Paşa Hamamı Rölöve Çalışması 

   

 ġekil 2. Melik Ahmet Paşa Hamamı dış ve iç görünümü 

Melik Ahmet Paşa Hamamı,  1980’ li yıllarda soğukluk dışında tüm bölümleri yıkılarak 

otopark ve ticari alanlara dönüştürülmüştür (Şekil 1-2). Melik Ahmet Paşa Hamamı’nın ilk 

tespitinin yapıldığı tescil fişi ve süreç içinde çekilen resimler özgün durumu ile ilgili kısmi 

bilgiler verir.  

                                                           
9
 VGMA. 532 nolu defter, s:60; 530 nolu defter, s: 57; 159 nolu defter, 1024-1030 sıralar 
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Hamam ilk kez 1958 yılına ait Eski Eser Tescil Fişinde ayrıntılı olarak belgelenmiştir. 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan temin edilen ve 8 Ekim 1958 yılına ait 

olan Eski Eser Tescil Fişinde yapının; 1638-1648 yılında Diyarbakır Beylerbeyi Melik Ahmet 

Paşa tarafından yapıldığı, kuzey (cadde) ve doğu (sokak) yönleri dükkanlarla çevrili olduğu 

ifade edilir. Tescil fişinde giriş ve soğukluğu günümüze ulaşan izlerine paralel olarak  bilgi 

verir. “Hamamın asıl kapısı soyunma yerinin kuzeyindedir. Cephesi ince yonu bazalttır. Sivri 

kemer altında lentoludur. Kemerin ayakları dört köşeli, başlık ve ince, burmalı yalancı birer 

sütun üstünedir. Kapının içinde küçük bir kubbeyle örtülü bir giriş holü vardır” şeklinde 

anlatılmaktadır. İki girişi olan hamamın sokaktan soyunma yerinin güneyine açılan kemerli 

kapısı kadınlar içindir.  Yapının soyunma yerinin üstünü örten kubbeyi yanlarda dört sivri 

destek kemeri ve köşelerde sivri kemer gerisinde dört tromp taşımaktadır. Kubbenin ortasında 

sekiz köşeli bir ışık feneri vardır.” (Eski Eser Anıt Fişi 1958, Ek 1) . 

Günümüze ulaşamayan ılıklık, sıcaklık, su deposu ve külhan ile ilgili 1967 yılında çekilen 

resimler (Şekil 3-4) ve Eski Eser Tescil Fişi’nde edinilen bilgiler tespit aşamasının önemini ve 

gereğini yansıtır. Bu bağlamda yok olan ılıklık ve sıcaklığın özgün planı ile ilgili  “Ilıklık 

yanyana üçer kubbe ile birer yarım kubbeden oluşur. Sıcak kısım, yanlarda sivri kemer 

gerisinde küçük birer kubbe ile örtülü dört eyvan ile köşelerde kubbeli birer hücreden oluşur” 

şeklinde ifade edilen bilgilere ulaşılır (Eski Eser Anıt Fişi 1958, Ek 1).  

 
ġekil 3. Melik Ahmet Paşa Hamamı (MEB Arşivi 1967) 
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ġekil 4. Melik Ahmet Paşa Hamamı (MEB Arşivi 1967) 

 

Moloz ve kesme taşın kullanıldığı yapının Eski Eser Anıt Fişinde verilen yazılı bilgiler ile 

hamamın genel plan şeması oluşturulabilir. Ancak havuz, şadırvan, niş, döşeme, ışıklık vb. 

mimari elemanlarla ilgili bir bilginin eksikliği belgelemede mekan ve malzeme kadar mimari 

elemanlarında detaylı verilmesinin tamamlamada gerekli olduğunu gösterir.  

Melik Ahmet Paşa Hamamı’nın Eski Eser Anıt Fişinde elde edilen verileri, kentte inşa edilen 

diğer hamamların plan tipi ile çakıştırılarak özgün durumuna en yakın restitüsyon çalışması 

yapılmıştır. Bu bağlamda Melik Ahmet Paşa Hamamı Deva, Vahap Ağa ve Paşa Hamamı gibi 

iki girişlidir. Çarşı hamamı olan Vahap Ağa, Deva ve Melik Ahmet Paşa Hamamları’nın 

cephelerinden biri caddeye diğeri sokağa bakacak şekilde konumlanmıştır. Erkekler 

yoğunluğun fazla olduğu cadde üzerinden, kadınlar ise sokağa bakan kapıdan hamama girer. 

Vahap Ağa, Deva, Paşa ve Melik Ahmet Paşa Hamam’larında özgün giriş kapısı kemer içine 

düz lentolu veya kemerli giriş kapısı şeklinde düzenlenmiştir. Cephe duvarları moloz taş ile 

yapılmasına rağmen kapılarda düzgün taş kullanılmıştır. 
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ġekil 5. Melik Ahmet Paşa Hamamı Restitüsyon Çalışması 

 

Melik Ahmet Paşa Hamamı, Çardaklı, Paşa ve  Deva Hamamı gibi aynı aks üzerinde yer alan 

hamamlarla benzer plan özellikleri gösterir. Hamamın günümüze ulaşan kareye yakın, kubbeli 

ve kubbesi dıştan sekizgen kasnağa oturan soyunmalığı Diyarbakır’daki diğer hamamlar ile 

ortak özellik taşır. Kubbe ortasında, yarım daireli pencerelerin bulunduğu sekizgen fener Kadı 

Hamamı dışında diğer hamamlar ile benzer (Dağtekin 2017). Dikdörtgen planlı ve üç 

bölümden oluşan ılıklık; Çardaklı, Deva ve Paşa Hamamı ile dört eyvan ve aralarda dört 

halvet ile sıcaklık ise Paşa, Vahap Ağa ve Kadı Hamamı ile benzer plan tipine sahiptir. 

 

Hamamlar moloz taş ve aralarda harç kullanılarak düzensiz bir şekilde yapılmıştır. Fenerler 

ise Melik Ahmet Paşa Hamamı’nda olduğu gibi kargir (tuğla, harç ve ahşap malzeme) veya 

taş üzeri sıva ile yapılmıştır. Hamam ile ilgili yazılı, görsel kaynaklar ve karşılaştırılmalı 

çalışmalar sonucu elde edilen verilerle yapı için referans olabilecek bir restitüsyon denemesi 
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Şekil.5’de şamatize edilerek iki boyutlu kroki çizimi yapılmıştır (Şekil 5).  

 

SONUÇ 

Tarihi yapılar ve çevreler günümüze ulaşamayan kültürel ve teknolojik değerlerin 

aktarıcılarıdır. Tarihi alanlar ve çevreleri evrensel mirası oluşturan ve yerine konulmaz 

değerler olarak ele alınmalıdır. Topraklarında yer aldıkları devletin, hükümet ve 

vatandaşları bu mirası korumayı görev saymalıdır” (Ahunbay 2014- “30 Kasım 1976 

Nairobi’de alınan UNESCO kararı). Bu bağlamda; Melik Ahmet Paşa Hamamı son elli yıl 

içinde fiziksel değişimler ile yok olmaya yüz tutmuş bir yapıdır. Hamam sadece soyunmalık 

bölümü ile günümüze ulaştığından özgün işlevi ile kullanmak için uygun fiziki şartlara sahip 

değildir. Yapıda bakımsızlık ve zamana bağlı olarak kagir duvarlarda ve üst örtüde 

bozulmalar, malzeme kayıpları oluşmuştur (Paköz 2018). Yapının yanlış müdahale ve 

bakımsızlıktan tamamen yok olmasını engelleyecek tedbirler alınmalı, yapının eklentilerin 

kaldırılarak mekansal bütünlüğü sağlanmalı,  özgün malzeme ile onarımı yapılmalıdır.  

Bu çalışmada, sadece soyunmalık bölümü ile günümüze ulaşan Melik Ahmet Paşa 

Hamamı’nın özgün biçiminin yorumlanmasında belgelemenin önemi tespit edilmiştir. 

Yapının korunması ve geleceğe aktarımı amacıyla, mevcut durum, yazılı ve görsel belgelerle, 

kentteki hamam mimarisinden yararlanarak yapının özgün biçimine en yakın olabilecek bir 

restitüsyon çalışması yapılmıştır. Restitüsyon çalışmasının, alan yönetimi ve bilimsel 

heyetlerle birlikte ortak kararlar çerçevesinde geliştirilmesi, rekonstrüksiyon vb. müdahaleler 

ile yapının korunmasının tartışılması ve tüm sürecin belgelenmesi yapının gelecek kararlarını 

belirleyerek kültürel mirasa katkı sunacaktır. 
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ÖZET 

 Bu çalışma, Diyarbakır koşullarında pamukta uç alma ve Mepiquat chloride (MC) 

uygulamalarının kalite bileşenlerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 2016 yılında Dicle 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme Alanında yürütülmüştür. Çalışmada Delta Opal, 

Carmen, Gloria ve Deltapine 499 (Gossypium hirsutum L.) çeşitleri materyal olarak 

kullanılmıştır. Deneme, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme desenine göre 3 

yenilemeli şekilde gerçekleştirilmiştir. Pamuk çeşitleri (Delta Opal, Carmen, Gloria, 

Deltapine 499 (Gossypium hirsutum L.) ana parselleri; uygulama şekilleri ise (Uç alma, 

Mepiquat chloride ve kontrol)  alt parselleri oluşturmuştur. Çalışmada ekimden 113 gün sonra 

gerçekleştirilen Uç alma uygulamasının MC uygulamasına göre, lif elastikiyetini (% 6.77) 

sağladığı; lif uzunluğunu (28.35 mm), lif kopma dayanıklığını (33.98 g/tex) artırdığı; lif 

inceliğini (4.54 mic.), çepel sayısını ve çepel alanını azalttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, 

Uç alma ve MC uygulamalarının çırçır randımanı, kısa lif oranı, parlaklık ve sarılık (+b) 

özellikleri üzerinde istatistiki önem seviyesinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uç alma, Mepiquat chloride (MC), verim, lif kalitesi,  kalite özellikleri 

 

 

UÇ ALMA VE MEPIQUAT CHLORIDE UYGULAMALARININ (MC) PAMUKTA 

(Gossypium hirsutum L.) BAZI LĠF KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

 

EFFECT OF TOPPING AND MEPIQUAT CHLORIDE APPLICATIONS (MC) ON SOME 

QUALITY PROPERTIES IN COTTON (Gossypium hirsutum L.) 
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ABSTRACT 

 This study was carried out Dicle University Experimental Area of Agricultural Faculty in 

order to determine the effect of quality components of topping and Mepiquat chloride 

applications on cotton in 2016. Delta Opal, Carmen, Gloria and Deltapine 499 (Gossypium 

hirsutum L.) varieties were used in the study. Trial was established using the Randomized 

Split Plot Design with 3 replications. The main plots of the cotton varieties (Delta Opal, 

Carmen, Gloria, Deltapine 499 (Gossypium hirsutum L.) and the application forms (topping, 

Mepiquat chloride and control). The topping application carried out 113 days after planting 

provided more fiber elongation (6.77 %) fiber length (28.35 mm), fiber strength (33.98 g/tex) 

and less fiber fineness (4.54 microns), the number of trash and the trash area than MC 

application. It has also been found that topping and MC applications do not have an effect on 

the ginning turnout, short fiber ratio, brightness and yellowness (+b).  

Key Words: Topping, Mepiquat chloride (MC), yield, fiber quality, quality characteristics 

 

GĠRĠġ 

Pamuk, binlerce yıldır insanlığın yaşamında yer alan stratejik bir tarımsal üründür.. 

Doğal lif bitkileri arasında önemli yere sahip olan pamuk, tekstile, yağ yem, patlayıcıdan 

sabun imalatına kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.  Dünya’da pamuk ekimi yapılan 

31 milyon hektarın % 37’sini Hindistan oluştururken, bu ülkeyi ekim alanlarının genişliği 

yönünden Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Pakistan ve Özbekistan takip etmiştir. 

Türkiye ise pamuk ekim alanları yönünden Dünyada 9’uncu sırada yer almaktadır. Avustralya 

Dünya lif veriminin en yüksek olduğu ülke iken, Türkiye son yıllarda lif veriminde artış 

sağlayarak Dünya pamuk verimi sıralamasında 2’inci sıraya ulaşmıştır (Anonim 2016). 

Ülkemizde pamuk tarımının çok uzun bir geçmişi bulunmaktadır. 20. yüzyıla kadar eski 

dünya pamukları olarak sınıflandırılan Gossypium herbaceum L. türü pamuklar 

yetiştirilmiştir. Söz konusu bu pamuklar kapalı kozalı olup, düşük çırçır randımanı ve düşük 

lif kalite özelliklerine sahipti. Açık kozalı, verimli, lif kalite özellikleri iyi ve çırçır randımanı 

yüksek özellikleri olan yeni dünya pamukları olarak adlandırılan Upland grubu (Gossypium 

hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.) pamukların yetiştirilmesi ise İngilizlerin talebi ve 

teşviki ile 1860’lı yıllarda başlamıştır (Harem 2014). 
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Pamukta aşırı derecede gerçekleşen meyvelenme, çiçeklenmeyi erken devrede 

sonlandırmakta ve dolayısı ile verimde de azalmaya sebep olmaktadır. Mepiquat chloride 

(Pix) ile vejetatif büyümenin kontrol altına alınması sağlanmaktadır (Oosterhuis ve Bondada, 

2001). Mepiquat chloride uygulaması için standart öneri bitkinin en üst 5 boğumunun 

ortalama boğum arası uzunluğu 5 cm’den fazla olduğunda uygulamanın yapılmasıdır. Pamuk 

yetiştiricileri bitki büyüme düzenleyicilerini vejetatif ve generatif büyüme arasındaki dengeyi 

korumada ve bitki boyunun kontrolünde kullanmaktadırlar. Bu düzenleyicilerin diğer bir 

avantajı ise erken koza tutumunun verim artışlarına dönüşümüdür (Görmüş 2014). Mepiquat 

chloride’in verim üzerine olumlu etkileri erken koza tutumunun az, vejetatif büyümenin aşırı 

olması durumunda ortaya çıkmaktadır (Cook ve Kennedy, 2000).Kozaların açılmasından 

sonra tepe sürgününün en uç bölümden 5-10 cm civarında kesilerek uzaklaştırılması işlemi 

olan uç almada, çeşit ve doğru zamanlama unsurları en önemli etkenlerdir. Devamlı olarak 

büyüme özelliğine sahip olan pamuk bitkisinde uç alma uygulaması ile bitkinin vejetatif 

büyümesi engellenerek koza gelişimine ve kaliteli lif formuna katkılar sağlamaktadır. 

Bu çalışma, Diyarbakır ekolojik şartlarında, Deltaopal, Carmen, Gloria ve Deltapine 

499 pamuk çeşitlerinde Uç alma ve Mepiquat chloride (MC) uygulamalarının lif kalite 

özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2016 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Deneme Alanında gerçekleştirilmiştir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma, 2016 yılında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme alanında 

Bölünmüş parseller deneme desenine göre yürütülmüştür. Denemede, uç alma ve MC 

(Mepiquat chloride) uygulamaları ve bitki materyali olarak Gossypium hirsutum L. türüne ait 

Deltaopal, Carmen, Gloria ve Deltapine 499 pamuk çeşitleri kullanılmıştır. Denemenin 

yapıldığı topraklar; killi-tınlı bünyeli, tuzluluk problemi olmayan, toprak profili bakımından 

% 49–67 arasında farklılık gösteren yüksek miktarlarda killi, kireç ve potasyum bakımından 

zengin, hafif alkali tepkimeli, fosfor ve organik madde açısından ise fakir topraklardır 

(Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı). Diyarbakır ilinde ortalama 

yıllık yağış 15.8 ºC olarak gerçekleşirken, en yüksek sıcaklığın 46.2 ºC’ye yükseldiği, en 

düşük sıcaklığın ise -24.2 ºC’ye indiği belirlenmiştir. Kar ile örtülü gün sayısı 12.4 ve 

ortalama yağışlı gün sayısı 88.5’tir. Yıllık yağış ortalaması ise 496 mm’dir. Bazı yıllar yağış 
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miktarı 200 mm’ye kadar düşmüş, bazı yıllarda da 730 mm’ye kadar yükselmiştir. (DTİM, 

2005; DÇOM, 2010). 

03 Mayıs 2016 tarihinde ekim mibzeri ile sıra arası uzaklık 70 cm olacak şekilde 2 cm 

derinliğinde ekim yapılmıştır. Deneme alanına, 14 kg/da N ve 7 kg/da P2O olacak şekilde 

gübre uygulanmıştır. Kullanılan azotun % 50 si ve fosforun tamamı ekim ile birlikte ekim 

mibzeriyle taban gübresi olarak verilmiştir. Kalan azotun yarısı ise üre formunda (% 46) 

birinci sulamada 22 Haziran 2016 tarihinde gübreleme makinesi ile üst gübre şeklinde 

uygulanmıştır. Deneme alanı, 22 Haziran–26 Ağustos 2016 tarihleri arasında 6 kez karık 

usulü sulanmıştır. Hasat, 05-25 Ekim 2016 tarihlerinde 2 kez elle toplanarak 

gerçekleştirilmiştir. Hasat, her parselin ilk ve son kısmından birer metrenin çıkarılmasından 

sonra kalan 14 metrekarelik  (2 sıra x 0.7 m x 10 m) alan üzerinden yapılmıştır. Pamuk 

çeşitleri (Deltaopal, Carmen, Gloria, Deltapine 499 (Gossypium hirsutum L.) ana parselleri, 

uygulama şekilleri ise ( Mepiquat chloride (MC), uç alma ve kontrol ) alt parselleri 

oluşturmuştur. Pamuk bitkilerinde ana gövdenin en üst 10-15 cm’lik kısmından budama 

makası ile kesilerek uzaklaştırılan tepe sürgünü (uç alma) uygulaması ekimden 113 gün sonra 

03 Eylül 2016 tarihinde yapılmıştır. Bu tarihin belirlenmesinde Yaşar (2013)’ın uç alma 

uygulamaları ile ilgili bulguları esas alınmıştır. MC uygulaması ise ilk çiçek oluşumundan 

yaklaşık 10 gün sonra yani çiçeklenme doruğu döneminde 100 ml/da dozunda uygulanmıştır.  

Çalışmada, lif uzunluğu, lif elastikiyeti lif uzama oranı, lif kopma dayanıklılığı, lif inceliği, 

kısa lif oranı, lif parlaklığı, sarılık, çepel sayısı ve çepel alanı gibi kalite özellikleri 

incelenmiştir. Her bir özellik için elde edilen değerler, JMP 5.0.1. (Copyright ©1989-2002 

SAS Institute Inc.) istatistik paket programı kullanılarak, istatistiksel yönden analiz edilmiş; 

sonuçlar, F testi analizi ile incelenerek; ortalamalar, LSD % 5 testi uyarınca gruplandırılmış 

ve incelenen özellikler arasındaki ilişkiler (basit korelasyon katsayıları) belirlenmiştir. 

 

ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 

Çalışmada, incelenen lif kalite özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgeden de 

izlenebildiği gibi yapılan uygulamalar arasında fark, lif uzunluğu (mm), lif elastikiyeti (%) lif 

kopma dayanıklılığı (g/tex), lif inceliği (mic.) çepel sayısı (adet/gr) ve çepel alanı özellikleri 

yönünden istatistiki olarak önemli bulunurken; kısa lif oranı (%), lif parlaklığı ve sarılık 

özellikleri yönünden ise önemsiz bulunmuştur.  
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Lif uzunluğu (mm): Ortalama lif uzunluğunun 27.60 mm ile 28.35 mm arasında değiştiği; 

uygulamalar yönünden en yüksek lif uzunluğu (mm) değerinin uç alma uygulamasından; en 

düşük değerin ise MC uygulamalarından elde edildiği çizelge 1’den izlenmektedir. Pamuk 

çeşitleri yönünden ise lif uzunluğunun 26.53 mm ve 28.70 arasında farklılık gösterdiği; en 

yüksek lif uzunluğunun Carmen çeşidine (28.70 mm) ait olduğu saptanmıştır. Özellikle Uç 

alma uygulamasının, kontrol parsellerine ve MC uygulamasına göre lif uzunluğunu (mm) 

artırdığı söylenebilir. El- Ganayni ve ark., (1984); Wankhade ve ark., (1986); Ungar ve ark., 

(1987); Gu Benkang ve ark., (1990); Yaşar, (2013)’ın Uç alma ve Phipps ve ark., (1996); 

Mert ve Çalışkan, (1998); Karataş, (2007)’ın MC uygulaması bulguları, çalışmada elde edilen 

bulgularla benzerlik göstermektedir. 

Lif Elastikiyeti (%):Ortalama lif elastikiyetinin (%) 6.65 ile 6.77 değerleri arasında değiştiği; 

uygulamalar yönünden en yüksek lif elastikiyetinin (%) uç alma uygulamasından, en düşük 

değerin ise MC uygulamasından oluştuğu izlenmektedir. Denemede kullanılan çeşitler 

yönünden ise lif elastikiyeti (%) 6.62 ve 6.81 arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek lif 

elastikiyeti oranı (%)  DP 499 pamuk çeşidinden elde edilmiştir. Uç alma uygulamasının, 

kontrol parsellerine ve MC uygulamalarına göre lif elastikiyetini (%) artırdığı sonucuna 

varılmıştır. Kerby, (1985)’in MC uygulaması bulguları, çalışmada elde edilen MC uygulaması 

sonuçları ile paralellik oluşturmuştur. 

Lif Kopma Dayanıklılığı (g/tex): Uygulamalara ait lif kopma dayanıklılığının (g/tex) 2 farklı 

istatistiki grup oluşturduğu; ortalama lif kopma dayanıklılığının 31.65 g/tex ve 33.98 g/tex 

değerleri arasında değişkenlik gösterdiği; uygulamalar yönünden uç alma uygulamasında, 

kontrol parsellerine ve MC uygulamalarına göre lif kopma dayanıklılığının (g/tex) daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Bulgularımız Altınkaya, (2009)’nın MC bulguları ile paralellik 

göstermektedir. Bununla beraber Xanthopoulus ve Kechagia, (1997); Haliloğlu, (2010)’un 

MC uygulamaları bulguları ve Yaşar, (2013)’ın uç alma uygulamalarına ait bulguları ise elde 

edilen verilerle farklılık oluşturmaktadır.  
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Çizelge 1. Ġncelenen özelliklere ait ortalama değerler ve EGF testine göre oluĢan gruplar 

Uygula

malar 
ÇeĢitler 

Lif 

Uzunlu

ğu 

(mm) 

Lif 

Elastiki

yeti 

(%) 

Lif 

Kopma 

Dayanıklı

lığı 

(g/tex) 

Lif 

Ġnceliği 

(mic.) 

Kısa 

Lif 

Oranı 

(%) 

Lif 

Parla

klığı 

Sarılık 

Çepel 

Sayısı 

(adet/gr

) 

Çepel 

Alanı 

MC 

Carmen 28.41 6.63 31.50 4.63 8.06 72.70 7.83 34.66 0.84 

Deltaopal 26.99 6.50 28.33 4.77 9.00 73.73 7.33 48.66 1.04 

DP 499 26.60 6.76 31.86 5.08 8.10 73.73 7.80 50.33 1.12 

Gloria 28.38 6.70 31.60 4.66 7.93 73.70 6.86 45,00 1.08 

Ort. 27.60b 6.65b 30.82b 4.79a 8.27 73.53 7.46 44.66b 1.02ab 

Uç 

Alma 

Carmen 29.21 6.66 32.16 4.51 7.76 73.63 7.63 64,00 1.42 

Deltaopal 28.35 6.70 31.33 4.53 8.60 74.36 7.00 25.33 0.53 

DP 499 27.03 6.96 37.53 5.01 7.53 74.36 8.00 32.33 0.79 

Gloria 28.81 6.76 34.90 4.11 8.10 75.36 6.83 47.33 0.95 

Ort. 28.35a 6.77a 33.98a 4.54b 8.00 74.08 7.37 42.25b 0.92b 

Kontr

ol 

Carmen 28.47 6.63 30.73 4.74 8.00 72.93 7.86 88.66 1.86 

Deltaopal 28.18 6.66 31.76 4.58 8.53 75.20 6.80 72.33 1.46 

DP 499 25.97 6.70 31.53 4.87 7.96 75.20 8.00 54.66 1.29 

Gloria 28.26 6.73 32.56 4.37 8.86 75.86 6.70 61.66 1.37 

Ort. 27.72b 6.68ab 31.65ab 4.64ab 8.34 74.35 7.34 69.33a 1.50a 

Ort. 

Carmen 28.70a 6.64bc 31.46 4.62b 7.94 73.09 7.77a 62.44 1.37 

Deltaopal 27.84b 6.62c 30.47 4.62b 8.71 74.43 7.04b 48.77 1.01 

DP 499 26.53c 6.81a 33.64 4.98a 7.86 74.43 7.93a 45.77 1.07 

Gloria 28.48ab 6.73ab 33.02 4.38c 8.30 74.97 6.80b 51.33 1.13 

Ort. 27.89  6.70 32.15 4.66 8.20 73.99 7.39 52.08 1.15 

EGF0.05Çeşit 0.29 0.04 öd 0.206 öd öd 0.15 0.15 öd 

EGF0.05Uygulama 0.28 öd 1.12 0.195 öd öd öd 24.42 0.496 

EGF0.05Çeşit*Uygulama öd  0.04 öd öd öd öd öd öd öd 

DK (%) 2.53  1.58  8.56  4.85  9.21  2.87  7.84 54.18  49.94 

 

Lif Ġnceliği (mic.): Bu özellik yönünden uygulamalara ait 2, çeşitlere ait ise 3 farklı istatistiki 

grup oluştuğu; ortalama lif inceliğinin 4.54 mic. ile 4.79 mic. arasında değişim gösterdiği; 

uygulamalar yönünden en düşük lif inceliğinin (mic.) uç alma uygulamalarından elde edildiği 

belirlenmiştir. Pamuk çeşitleri yönünden ise lif inceliğinin 4.38 mic. ve 4.98 mic. değerleri 

arasında olduğu; Gloria çeşidinin (4.38 mic.) en ince; DP 499 çeşidinin (4,98 mic.) ise en 

kalın lif grubunu oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Haliloğlu, (2010)’nun MC bulguları; 

Yaşar, (2013)’ın uç alma bulguları, elde edilen her iki uygulama bulguları ile benzerlik 

göstermektedir.  

Kısa Lif Oranı (%): Ortalama kısa lif oranının (%) uygulamalar ve pamuk çeşitleri  

yönünden istatistikî olarak önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Phipps ve ark., (1996); Mert ve 
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ark., (1998); Karataş (2007)’ın MC uygulamaları bulguları; Obasi ve Msaakpa, (2005); Yaşar, 

(2013)’ın Uç alma uygulamaları bulguları, elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. 

Altınkaya, (2009)’nın MC uygulaması bulgularıyla çalışmada elde edilen MC verileri 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Lif Parlaklığı (Rd): Elyafın ışığı yansıtma derecesi olarak tanımlanan (DTB 2016) lif 

parlaklığı değerlerinin uygulamalar ve pamuk çeşitleri yönünden istatistikî olarak önemli 

olmadığı saptanmıştır. Boman ve Westerman, (1994), azot ve MC kombinasyonunun 

etkilerini inceledikleri çalışmalarında azot ve MC artışının lif parlaklığını (Rd) düşürdüğü 

sonucuna ulaşmışlardır.  

Sarılık (+b): Denemede kullanılan çeşitler yönünden sarılık (+b) değerlerinin 6.80 ile 7.93 

arasında değişiklik gösterdiği, ancak istatistiki olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. 

Ortalama sarılık (+b) değeri en fazla olan çeşidin DP 499, en az olan çeşidin ise Gloria olduğu 

izlenmektedir. Boman ve Westerman, (1994), MC uygulamasıyla sarılık değerinin sabit 

kaldığını; Karataş (2007) ise MC uygulamalarının lif rengi özelliklerinde etkisinin önemli 

olmadığını bildirdikleri çalışmalarındaki bulgular, bulgularımızla paralellik göstermiştir.  

Çepel Sayısı (gr/adet): Ortalama çepel sayısı yönünden uygulamalar arasında istatistiki 

olarak önemli farklılıklar belirlenmiş olup, değerlerin 42.25 gr/adet ile 69.33 gr/adet arasında 

değiştiği, uç alma uygulamalarında kontrol parsellerine göre çepel sayısının (gr/adet) azaldığı 

gözlenmiştir. Bu durum, uç alma uygulamalarının çepel sayısını azaltması yönüyle tercih 

edilebileceğini göstermektedir. 

Çepel Alanı (%): Çepel alanı değerinin % 2’nin altında olması istenen bir özelliktir (DTB 

2016). Uç alma ve MC uygulamaları ile kontrol parsellerinin ortalama değerlerinin bu sınırın 

altında olduğu; uygulamalara ait 2 farklı istatistiki grup oluştuğu; ortalama çepel alanının % 

0.92 ile % 1.50 değerleri arasında değiştiği ve ortalamanın % 1.15 olduğu; uygulamalar 

yönünden uç alma ve MC uygulamalarının, kontrol parsellerine göre çepel alanını (%) 

azalttığı ve en az çepel alanının (%) Uç alma uygulamalarından elde edildiği sonucuna 

varılmıştır. 

SONUÇ  

Diyarbakır ili ekolojik şartlarında pamuk bitkisinde kesilerek uzaklaştırılan tepe 

sürgünü uygulaması ve MC uygulamalarının kalite özelliklerine etkilerinin tespit edilmesi 

amacıyla yürütülen bu çalışmada, incelenen birçok özellik bakımından MC uygulamaları ve 

kontrol parsellerine göre iyi sonuçlar veren uç alma uygulamalarının bu özellikler yönünden 

tercih edilebileceği kanaatine varılmıştır.  Ayrıca uç alma işleminin çevreye dost, kimyasalsız 
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bir uygulama olması yönü ile ekolojik tarım uygulamaları açısından da isabetli olabileceği 

sonucuna varılmıştır. 
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BAZI PAMUK (G. hirsutum L.) GENOTĠPLERĠNĠN YAPRAK ĠÇERĠKLERĠ VE 

BAZI PAMUK ZARARLI POPÜLASYONLARI ARASINDAKĠ ĠKĠLĠ ĠLĠġKĠLERĠN 

ĠRDELENMESĠ 

INVESTIGATION OF CORRELATION BETWEEN LEAF CONTENTS AND SOME 

COTTON INSECTS PEST POPULATIONS IN SOME COTTON (G. hirsutum L.) 

GENOTYPES 

 

Remzi EKĠNCĠ
 

Dicle Üniversitesi 

 

Sema BAġBAĞ 

 Dicle Üniversitesi 

 

Musa BÜYÜK
 

Dicle Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışma, 2018 yılında G.hirsutum L. türüne ait 8 adet (ST373, Carisma, BA119, AD9048, 

ST468, Gloria, GW-Teks, ve Özaltın778) farklı genotiplerin yaprak içerikleri ile bazı pamuk 

zararlıları arasındaki ikili ilişkilerin belirlenmesi ve ileride bu konu ile ilgili yapılacak 

çalışmalara yardımcı olmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme 

alanında yürütülmüştür. Yaprakbiti popülasyonu ile incelenen tek yaprak SPAD değeri (r=-

0.24), tek yaprak alanı (r=-0.40*), tek yaprak kuru ağırlığı (r=-0.34) ve yaprak potasyum (r=-

0.06) içeriği arasında, yaprakpireleri popülasyonu ile incelenen tek yaprak SPAD değeri (r=-

0.02), yaprak protein (r=-0.42*), fosfor (r=-0.18), magnezyum (r=-0.03) ve kalsiyum (r=-

0.06) içeriği arasında negatif ikili ilişki (korelasyon) saptanmıştır. Yeşilkurt popülasyonu ile 

incelenen yaprak SPAD değeri (r=-0.24), tek yaprak alanı (r=-0.40), tek yaprak kuru ağırlığı 

(r=-0.34) ve yaprak potasyum (r=-0.06) içeriği arasında; dikenlikurt popülasyonu ile 

incelenen tek yaprak alanı (r=-0.02), tek yaprak kuru ağırlığı (r=-0.06), magnezyun (r=-0.04), 

kalsiyum (r=+0.14) ve yaprak potasyum (r=-0.22) içeriği arasında negatif ikili ilişki 

(korelasyon) saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, yaprak içeriği, korelasyon, zararlılar 
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This study was carried out to detetmine the relationship between the leaf contents and some 

cotton insect pests to help  related studies in some cotton (G. hirsutum L.) (ST373, Carisma, 

BA119, AD9048, ST468, Gloria, GW-Teks, and Özaltin778) varieties in 2018. The study was 

carried out in the field of Dicle University Faculty of Agriculture department of Field Crops 

with 3 replications according to randomized block design (RBD). A negative correlation was 

found between population of Aphis gossypii and leaf SPAD value (r=-0.24), single leaf area 

(r=-0.40*), single leaf dry weight (r=-0.34), leaf potassium content (r=-0.06). A negative 

correlation was found between population of Asymmetrasca decedens & Empoasca decipiens 

and leaf SPAD value (r=-0.02), leaf protein content (r=-0.42*), leaf phosphorus content (r=-

0.18), leaf magnesium content (r=-0.03), leaf calcium content (r=-0.06). A negative 

correlation was found between population of Helicoverpa armigera and leaf SPAD value (r=-

0.24), single leaf area (r=-0.40), single leaf dry weight (r=-0.34), leaf potassium content (r=-

0.06).A negative correlation was found between population of Earias insulana and single leaf 

area (r=-0.02), single leaf dry weight (r=-0.06), leaf magnesium content (r=-0.04), leaf 

calcium content (r=+0.14), leaf potassium content (r=-0.22). 

Key words: Cotton, leaf content, correlation, pest insects 

 

GĠRĠġ 

Pamuk bitkisi öncelikle liflerinden, yağından ve küspesinden faydalanılarak, tekstil, yağ 

ve yem sanayiinde kullanılan önemli ihtiyaçları karşılayan bir endüstri bitkisidir. Tekstil, yağ, 

yem, kozmetik, makine, ilaç, barut, boya sanayileri başta olmak üzere birçok sanayi kolunun 

hammaddesini oluşturmaktadır. Dünyada sulanabilir alanlarının sınırlı olması, pamuk 

fiyatlarının istenen düzeyde olmaması ve üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olması başta 

olmak üzere birçok nedenlerden dolayı üretim istenen düzeyde değildir. Yıllar itibari doğal 

olmayan liflerin kullanımının artması da pamuk üretimini oldukça olumsuz etkilemiştir. 

Dünyada pamuk üretim alanının en geniş olduğu ülke uzun yıllardır Çin iken, son 

üretim artışları ile Hindistan üretimi, Çin üretimini geride bırakmıştır. 2017/18 sezonu 

tahminlerine göre dünyada en çok pamuk üreten ilk 5 ülke sırasıyla; Hindistan, Çin, ABD, 

Pakistan ve Brezilya’dır. Tüketim verileri dikkate alındığında ilk beş sırayı Çin, Hindistan, 

Pakistan, Türkiye ve Bangladeş olduğu dikkati çekmiştir. 2017/18 sezonunda pamuk 

üretiminde birim alandan elde edilen verim dikkate alındığında Avustralya, İsrail, Türkiye, 

Çin ve Meksika ülkelerinin önde olduğu; pamuk ithalatı yapılması bakımından Vietnam, Çin, 

Bangladeş, Türkiye ve Endonezya; pamuk ihracat yapan ülke bakımından ABD, Hindistan, 



 

 

 

   www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9              UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

583 

Brezilya, Avustralya, Brezilya ve Özbekistan ön sıralarda olduğu dikkati çekmektedir. 

Türkiye’de pamuk bu geniş kullanım alanı, oluşturduğu katma değer ve istihdam olanakları 

ile ülke ekonomisine büyük yararlar sağlayan önemli ve stratejik bir üründür. Türkiye’de 

pamuk tarımının tamamına yakını Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Çukurova ve 

Antalya yörelerinde yapılmaktadır. Üretim maliyetlerinin artması, Ege ve Çukurova 

bölgelerinde alternatif ürün çeşitliliğinin fazla olması ve büyük pamuk üretimi yapılan 

ülkelerin uyguladığı politikalar gibi faktörlerin sonucunda pamuk ekim alanları zaman 

içerisinde daralmıştır. 2017 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tüm ekim alanları 

içerisindeki payı % 58 olurken, Ege Bölgesinin payı % 21, Çukurova yöresinin % 17, Antalya 

yöresinin % 1,1 olmuştur (Anonim, 2018). En fazla pamuk üretiminin yapıldığı iller olarak 

Şanlıurfa, Aydın, Hatay ve Diyarbakır olduğu görülmektedir (Başbağ ve ark., 2010). 

Pamuk bitkisinin morfolojik yapısı, kök, ana gövde, dallar, koza, yaprak, çiçek gibi 

temel unsurlardan oluşmaktadır. Pamuk bitkilerinde büyüme ve gelişme, bitkinin fotosentetik 

aktif alanın aktif kalma süresine dayalı olarak üretilen asimilat miktarına bağlıdır. Asimilat 

miktarı, temel olarak bitkilerdeki fotosentez olayının esas oluştuğu yer olan, yapraklar 

tarafından üstlenilmektedir. Bitkilerde bulunan yapraklara, birçok zararlı tarafından zarar 

verebilmektedir. Bu nedenle, pamuk bitkisinin yaprak şekli, sayısı ve içeriğinin büyüme ve 

gelişime olan etkisi büyüktür. 

Pamuk yetiştiriciliğinde çeşit özelliği, çevre koşulları ve yapılan uygulamalara bağlı 

olarak birçok hastalık, zararlı ve yabancı ot zarar verebilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı 

otlar pamuk bitkisinin gelişimini olumsuz etkileyerek, fizyomorfolojik özelliklerinde değişim, 

morfolojik özelliklerinde deformasyon, pamuk kütlü verim ve lif kalite özelliklerinde 

olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Entegre Mücadele yönetimi, zararlı organizmalara karşı 

mücadelede doğal baskı unsurlarına öncelik tanıyan ve ekonomik zarar eşiklerini dikkate alan, 

ekonomik, ekolojik ve toksikolojik isteklere uygun düşen yöntemler birlikteliğini kullanan bir 

mücadele biçimi olarak tanımlanmaktadır (Atlamaz ve ark., 2011). Pamukta çiçeklenme, 

ekimden yaklaşık 45-60 gün sonra görülmekte olup, çiçeklenme süresi yaklaşık olarak 7 hafta 

sürmektedir. İlk üç haftada oluşan çiçeklerin meydana getirdiği kozalar ürünün %88’ini 

oluşturmaktadır (Mart, 2017). Pamuk bitkisinde, hastalık ve zararlılarla meydana gelen verim 

kaybı, %5-15 dolayında olup, bu kayıplara karşı önlem alınmadıkça ürün kaybı %30-50 kadar 

yükselebilmektedir (Erdoğan, 2011). Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kültürel 

önlemlerin dışında en zararlı olan kimyasal yöntemler en fazla kullanılmaktadır. Kullanılan 

kimyasal uygulamaların insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkisi çok yüksektir. Kesici 
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kurtlar (Agrotis spp), Tütün tripsi (Thrips tabaci), Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii), 

Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens & Empoasca decipiens), Yeşilkurt (Helicoverpa 

armygera), Dikenlikurt (Earias insulana), Beyazsinek (Bemisia tabaci), Kırmızı örümcek 

(Tetranychus urticae), Pempekurt (Pectinophora gossypiella) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

ekolojik koşullarında pamuk alanlarında en fazla görülen zararlılarındandır (Karaat ve ark., 

1987; Göçmen ve ark., 1996; Büyük ve ark., 2002). 

Bu çalışma, farklı pamuk genotiplerine ait yaprak içeriklerinin ve bazı pamuk 

zararlılarının hasat öncesi dönemde yapılan ölçümler arası ikili ilişkileri irdelemek ve ileride 

bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalara yardımcı olmak amacıyla yürütülmüştür. 

 

MATERYAL ve METOT 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanında 2018 yılında 

G.hirsutum L. türüne ait 8 adet (ST373, Carisma, BA119, AD9048, ST468, Gloria, GW-Teks, 

ve Özaltın778) pamuk genotiplerinden elde edilen yapraklar, çalışmanın materyalini 

oluşturmuştur. 

Tarla denemeleri, tesadüf blokları deneme deseninde ve 3 tekerrürlü olarak 2018 yılında 

yürütülmüştür. Her parselden rastgele seçilen 1000 adet yaprak toplanmıştır. Toplanan bu 

yapraklar, öncelikle serada 4 gün süre ile daha sonrada Nüve marka KD-700 model kurutma 

dolabında 80 
◦
C’de 48 saat süreyle ağırlıkları sabitleninceye kadar kurutulmuştur. Kurutulan 

yapraklar 0.01 gr. hassasiyetinde tartı ile tartılarak Tek Yaprak Kuru Ağırlıkları (gr.) 

ortalamaları alınmıştır. Daha sonra mini bitki öğütücüsünde yapraklar öğütülerek analizlere 

hazır hale getirilmiştir. Öğütülerek elde edilen yaprak numuneleri, Dicle Üniversitesi Bilim ve 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal Test ve Analiz 

laboratuvarında FOSS marka XDS Rapid Content Analyzer model NIR cihazı kullanılarak 

Kalsiyum (Ca), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Fosfor (P), Protein içerik belirlemesi 

yapılmıştır. Hasat öncesi her parselden rastgele seçilen 3 adet bitkide en üstten beşinci 

boğumda bulunan tam olarak büyümesini tamamlamış yapraklarda tek yaprak alanı (cm
2
) 

(NetCAD 5.0 programı kullanılarak) ve yaprak SPAD Değeri (Minolta SD-502 cihazı 

kullanılarak) ölçümleri yapılmıştır.  

Hasat öncesi parsellerde Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens & Empoasca 

decipiens), Pamuk Yaprakbiti (Aphis gossypii Glov.), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera 

Hübn.) ve Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.) sayımları yapılmıştır. Emici böcekler olan 

Yaprakpireleri ve Yaprakbiti sayımları her parselin orta 2 sırasından tesadüfi seçilen 5 
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bitkinin 2 üst, 2 orta ve 1 alt olmak üzere toplam 5 yaprağında yapılmıştır. Koza kurtları olan 

Yeşilkurt ve Dikenlikurt sayımı her parselin orta 2 sırasından tesadüfi seçilen 5 bitkinin 

tamamındaki zarar gören koza sayısına göre yapılmıştır. 

Çalışmada, her bir özellik için elde edilen değerler, JMP 7.0 (Copyright © 2007 SAS 

Institute Inc.) istatistik paket programı kullanılarak istatistiksel yönden analiz edilmiş; 

sonuçlar, F testi ile incelenmiş; ortalamalar, EGF testi uyarınca gruplandırılmış, incelenen 

özellikler arası ikili ilişkiler (korelasyon) belirlenmiştir. 

 

ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 

İncelenen özelliklere ilişkin elde edilen ortalama değerler ve oluşan gruplar Çizelge 1 

ve Çizelge 2’de; incelenen pamuk zararlılarına ait diğer özellikler arası ikili ilişkiler 

(korelasyon) Şekil 1, 2, 3 ve 4’de verilmiştir. Materyal olarak kullanılan pamuk genotipler, 

incelenenen tek yaprak alanı (cm
2
), tek yaprak kuru ağırlığı (gr.) özelliklerine ait değerleri 

arasındaki farklılıklar, birbirinden istatistiki olarak %1; yaprak fosfor içeriği (P), yaprak 

potasyum içeriği (K) ve yaprak magnezyum (Mg) içeriği özellik değerleri arasındaki 

farklılıklar, birbirinden istatistiki olarak %5 düzeyinde önemli bulunurken, yaprak SPAD 

değeri, yaprak kalsiyum (Ca) içeriği ve yaprak protein içeriği özellik değerleri arasındaki 

farklılıklar, birbirinden istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Ayrıca materyal olarak 

kullanılan pamuk genotipleri, incelenen yaprakpiresi, yaprakbiti, yeşilkurt ve dikenlikurt 

zararlı değerleri arasındaki farklılıklar, birbirinden istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli 

bulunmuştur.  

Tek yaprak alanı ve tek yaprak kuru ağırlığı özellikleri yönünden ST373 genotipi, 

yaprak potasyum içeriği özelliği yönünden BA119, GW-Teks, AD9048, Carisma, Özaltın778 

genotipleri, yaprak magnezyum içerikleri yönünden Carisma, Özaltın778, ST373 genotipleri, 

yaprak fosfor içerikleri yönünden Özaltın778 hariç diğer tüm genotipler, en yüksek değerlerin 

elde edildiği grubu oluşturmuştur (Çizelge 1). Yaprakpiresi sayım değerleri yönünden 

AD9048 ve Carisma genotipleri, yaprakbiti ve yeşilkurt sayım değerleri yönünden Gloria ve 

GW-Teks genotipleri, dikenlikurt sayım değerleri yönünden BA-119 ve ST468 genotipleri en 

yüksek değerlerin elde edildiği grubu oluşturmuştur (Çizelge 2). 
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Şekil 1. Pamuk Yaprakbiti (Aphis gossypii 

Glov.) 

Şekil 2. Yaprakpireleri (Asymmetrasca 

decedens &Empoasca decipiens) 

  

ġekil 3. Yeşilkurt (Helicoverpa armigera (Hübn.)) ġekil 4. Dikenlikurt (Earias insulana Boisd.) 

P: Fosfor; Mg: Magnezyum; K: Potasyum; Ca: Kalsiyum 

 

Yaprakbiti popülasyonu ile incelenen tek yaprak SPAD değeri (r=-0.24), tek yaprak 

alanı (r=-0.40*), tek yaprak kuru ağırlığı (r=-0.34) ve yaprak potasyum (r=-0.06) içeriği 

arasında negatif ikili ilişki (korelasyon) saptanırken, yaprak proteini (r=+0.27), fosfor 

(r=+0.25) ve kalsiyum (r=+0.12) içeriği arasında pozitif ikili ilişki (korelasyon) saptanmıştır. 

Yaprakpiresi popülasyonu ile incelenen tek yaprak SPAD değeri (r=-0.02), yaprak protein 

(r=-0.42*), fosfor (r=-0.18), magnezyum (r=-0.03) ve kalsiyum (r=-0.06) içeriği arasında 

negatif ikili ilişki (korelasyon) saptanırken, tek yaprak alanı (r=+0.44*), tek yaprak kuru 

ağırlığı (r=+0.44*) ve yaprak potasyum (r=+0.20) içeriği arasında pozitif ikili ilişki 

(korelasyon) saptanmıştır.  

Yaprakbiti ve yaprakpiresi bitki özsuyunu emerek zarar vermektedirler. Yaprak SPAD 

değeri hariç incelenen diğer özellikler ile yaprak biti ve yaprak piresi arasındaki ilişkilerde 

tamamen birbirine ters/zıt sonuçlar elde edilmiştir.  

Yeşilkurt popülasyonu ile incelenen yaprak SPAD değeri (r=-0.24), tek yaprak alanı 

(r=-0.40), tek yaprak kuru ağırlığı (r=-0.34) ve yaprak potasyum (r=-0.06) içeriği arasında 

negatif ikili ilişki (korelasyon) saptanırken, yaprak proteini (r=+0.27), fosfor (r=+0.25) ve 
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kalsiyum (r=+0.12) içeriği arasında pozitif ikili ilişki (korelasyon) saptanmıştır. Dikenli kurt 

popülasyonu ile incelenen tek yaprak alanı (r=-0.02), tek yaprak kuru ağırlığı (r=-0.06), 

magnezyun (r=-0.04), kalsiyum (r=+0.14) ve potasyum (r=-0.22) içeriği arasında negatif ikili 

ilişki (korelasyon) saptanırken, yaprak SPAD değeri (r=+0.29), yaprak protein (r=+0.39) ve 

fosfor (r=+0.26) içeriği arasında pozitif ikili ilişkiler (korelasyon) saptanmıştır.  

 

SONUÇ 

Yaprakpiresi zararlısına dayanıklık yönünden yaprak protein, kalsiyum, magnezyum 

ve fosfor içerikleri yüksek, potasyum içerikleri ise düşük olan genotiplerin, yaprakbiti 

zararlısına dayanıklık yönünden, yaprak protein, fosfor ve kalsiyum içeriklerinin düşük, 

potasyumun ise yüksek olan genotiplerin, yeşilkurt zararlısına dayanıklık yönünden, yaprak 

protein, fosfor, kalsiyum içeriklerinin düşük, potasyum içeriklerinin ise düşük olan 

genotiplerin, dikenlikurt zararlısına dayanıklık yönünden, yaprak proteini ve fosfor 

içeriklerinin düşük, magnezyum, potasyum ve kalsiyum içerikleri yüksek olan genotiplerin 

önemli olduğu belirlenmiştir. Özellikle zararlı popülasyonların yükseldiği dönemlerde yaprak, 

çiçek ve polen bitki materyali içeriklerinin incelenmesi ve irdelenmesi gerektiği, bu konuda 

çalışmaların yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 
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Çizelge 1. Materyal olarak incelenen genotiplerin tek yaprak alanı, tek yaprak kuru ağırlığı, yaprak SPAD Değeri, Yaprak Ca, K, Mg, P ve 

Protein içerik değerleri ile EGF testi uyarınca oluşan gruplar 

Genotipler 

Tek Yap. Alanı 

(cm
2
) 

Tek Yap. Kuru 

Ağırlığı (gr.) 

Yap. SPAD 

Değeri Ca (%) K (%) Mg (%) P (%) Protein (%) 

AD9048 99.78±7.74 b 3.47±0.30 b 51.85±1.88 2.66±0.06 0.54±0.05 ab 0.74±0.01 bc 0.34±0.01 ab 17.27±0.50 

BA119 99.11±8.03 b 3.48±0.38 b 55.38±1.35 2.63±0.06 0.56±0.02 a 0.74±0.01 bc 0.35±0.01 a 18.82±0.62 

Carisma 105.24±7.54 b 3.45±0.29 b 50.58±2.73 2.70±0.05 0.49±0.03 abc 0.77±0.02 abc 0.31±0.01 b 16.82±0.42 

Gloria 97.48±5.49 b 3.22±0.05 b 49.65±1.58 2.75±0.09 0.39±0.01 c 0.78±0.00 abc 0.34±0.01 a 18.24±0.43 

GW-Teks 95.15±7.70 bc 3.41±0.22 b 51.18±2.52 2.59±0.14 0.54±0.04 ab 0.72±0.02 c 0.35±0.00 a 18.27±0.21 

Özaltın778 73.88±4.87 c 2.32±0.27 c 51.73±1.75 2.96±0.07 0.47±0.06 abc 0.84±0.02 a 0.31±0.00 b 19.04±0.50 

ST373 130.39±3.21 a 4.56±0.08 a 54.56±0.49 2.84±0.04 0.40±0.05 bc 0.81±0.02 ab 0.33±0.00 ab 18.96±0.80 

ST468 103.11±6.30 b 3.35±0.20 b 54.16±2.44 2.66±0.08 0.35±0.05 c 0.74±0.03 bc 0.32±0.01 ab 17.86±0.51 

Ort. 100.51±6.36 3.4±0.22 52.38±1.84 2.72±0.07 0.46±0.04 0.76±0.01 0.33±0.00 18.16±0.49 

EGF0,05 21.29 0.82 

  

0.14 0.07 0.03 

 DK(%) 12.08 13.70 7.00 5.68 17.50 5.45 5.16 5.36 

Önemlilik ** ** öd öd * * * öd 

Çizelge 2. Materyal olarak incelenen genotiplerin incelenen pamuk zararlıları sayım değeri ile EGF testi uyarınca oluşan gruplar 

Genotipler Yaprakpiresi Yaprakbiti YeĢilkurt Dikenlikurt 

AD9048 10.66±0.59 ab   0.60±0.56 e 1.66±0.40 c 3.33±0.46 d 

BA119   3.33±0.39 cd   5.46±0.99 c 2.33±0.15 bc 6.00±0.14 ab 

Carisma 11.60±0.82 ab   2.06±1.08 e 3.66±0.45 b 2.66±0.68 d 

Gloria   2.26±0.22 d 10.40±0.70 ab 6.00±0.75 a 5.00±0.87 bc 

GW-Teks   4.26±0.18 cd 12.13±1.57 ab 6.00±0.75 a 3.00±0.14 d 

Özaltın778   2.00±0.26 d   7.83±0.54 bc 3.33±0.63 bc 3.66±0.22 cd 

ST373   9.46±0.87 b   2.26±0.81 de 3.66±0.45 b 3.66±0.46 cd 

ST468   2.46±0.26 d   5.06±0.22 cd 1.66±0.19 c 6.66±0.54 a 

Ort. 5.75±0.44  5.72±0.8  3.53±0.47  4.24±0.43  

EGF0,05 1.69 2.92 1.68 1.64 

DK(%) 16.69 29.02 27.13 22.08 

Önemlilik ** ** ** ** 

*p< %5, **p< %1, öd p> %5; EGF: En Güvenilir Fark, DK: Değişim Katsayısı, Ort. Ortalama; Ca: Kalsiyum, P: Fosfor, K: Potasyum, Mg: Magnezyum
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