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ABSTRACT 

Ornamental plants are defined as plants produced primarily for aesthetic, functional and economic 
purposes, especially because of their flowers, leaves and / or stems. The production of ornamental 
plants has continued from ancient times to today and it becomes a sector with increasing demand. In 
addition to providing economic power to countries, the ornamental plants sector is one of the sectors 
that provide solutions to the problems of the country such as increasing employment thanks to the 
market it creates, improving the economy and thus raising the living standards of people.  

Our country is one of the advantageous countries in ornamental plant cultivation. The favorable 
conditions such as geography, climatic conditions and ecological structure enable to be a high rate of 
biodiversity and to grow the number of ornamental plant species. Especially Aegean, Mediterranean 
and Marmara regions are leading the ornamental plants. 
The aim of this study is to examine the sectoral status of Siirt province in ornamental plant cultivation 
and to evaluate it with SWOT analysis method. According to the results, agricultural activities are 
carried out intensively and labour force is cheap in Siirt and it has a long vegetation period. But 
nevertheless public haven’t got enough information about ornamental plant varieties and production 
of them. The reluctance of the domestic producer and lack of information are among the most 
important reasons why the sector cannot develop in this province. 

Keywords: Ornamental plant, Ornamental plant sector, Siirt, SWOT 

1. INTRODUCTION

Ornamental plants are produced or grown by different methods for aesthetic, functional and economic 
purposes [1]. Today, the ornamental plants take place near the top among the most commonly used 
design elements especially in cities and urban centers. Because they provide biological comfort, 
aesthetic perception and thus to re-energize the human-nature interaction with psychological 
relaxation. So that the production of ornamental plants gains importance day by day, product range 
increases and production methods improve. Thus, the ornamental plants sector tends to grow with 
increasing demand. The increasing of environmental awareness and the demand growth for 
ornamental plants and the becoming more popular of landscape design applications are among the 
most important reasons for the development of the sector. The aim of this study is to evaluate the 
status of ornamental plants in Siirt province using SWOT analysis. Siirt province has been selected 
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as the study area because it is one of the provinces where agricultural production is intense and rich 
in rural areas. 
 
2. MATERIAL AND METHOD 
2.1. Material 
 
The main material of the study is Siirt province. In addition, previous studies, visuals, figures and 
tables have been used as material. The opinions of sector employees and experts were also utilized. 
 
The province of Siirt, which is selected as the study area, (Figure 1) is one of the 9 provinces in the 
Southeastern Anatolia Region. Siirt is located on 41 ° 57 ”east longitude and 37 ° 55” north latitude 
and it is surrounded by Sırnak and Van from the east, Batman and Bitlis from the north, Batman from 
the west, Mardin and Sırnak from the south. According to TUIK [2], the population of Siirt is 331,670 
in 2018. 65.8% of the population lives in the city center and 34.2% lives in the rural areas. 
 

 
Figure 1. Geographic location of Siirt 

 
2.2.  Method 
 
The study was carried out in three stages: data collection, analysis of the collected data and evaluation 
of the results by SWOT analysis. SWOT analysis is a technique used to identify strengths and 
weaknesses related to a subject under investigation and opportunities and threats arising from external 
factors (Figure 2). The purpose of this analysis is to develop plans and strategies that take maximum 
advantage of existing strengths and opportunities and minimize the impact of threats and weaknesses, 
taking into account internal and external factors [3]. This method is widely used in many issues such 
as problem and situation identification, solution generation, strategy determination and analytical 
decision making [4,5,6,7].  
 
 
3. RESULTS 
3.1.  Situation of Ornamental Plants Sector in the World 
 
The history of ornamental plants cannot be clearly drawn. But as it is understood from most historical 
sources, the relationship between ornamental plants and human being is as old as civilization and 
even human existence. Because ornamental plants use  as an object of beauty and in the form of 
gardens as an art form, for the purposes of medical and aromatic use, for the purpose of expressing 
religious and philosophical beliefs from past to present [8, 9,10]. It is possible to see traces of aesthetic 
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purpose usage of plants in Mesopotamia, Egypt, Ancient Greece, Rome, India, China, Maya, Islam, 
Turkish-Islam, Medieval Western Europe, Renaissance, New and Modern Age civilizations [10, 11, 
12]. Nowadays, ornamental plants have become an important sector in the world economy.  
 

 
Figure 2. SWOT Analysis [13] 

 
However, the fact that ornamental plants are a sub-sector and the emergence of concepts such as 
production, marketing and employment at every stage in the economic sense is seen especially at the 
beginning of the 20th century. Urbanization has a major role in this development. The increase in the 
education level in the countries and the development criteria such as the gross national product, in 
particular, has led to the development of the ornamental plants sector in direct proportion. Thus, with 
an increasing importance, this sector has become an important sub-sector especially for countries in 
terms of production area and value. Developments such as specialization in the process from 
production to marketing and consumption, and standardization of production with the development 
of technology enabled the sector to be named as “Ornamental Plants Industry [14]. 
 
The production of ornamental plants shows a rapid increase all over the world. Ornamental plant 
cultivation has started to gain importance in countries such as USA, Japan, Italy, Netherlands and 
Latin America and Africa. Because of the favorable climatic conditions and cheap labor, countries 
such as Colombia, Ecuador, Ethiopia and Kenya have become important cut flower production and 
export centers. Supply of ornamental plants in the world show increase [15]. 
 
According to the 2017 data, the amount of the area where cut flower and potted plants are produced 
in the world is approximately 650,000 hectares. Approximately 480,000 hectares of this is the 
production area of Asia / Pacific continent countries. The least production is made in the Middle East 
region [15]. 
 
Today, the high demand for ornamental plants ensures that the competition in this sector remains 
alive. While some traditional sector markets lose their old power, new countries try to take part in the 
market. Countries such as India, China, USA, Japan, Mexico, Brazil, Thailand meet their domestic 
market demands. In addition, producers such as Ecuador and Colombia produce export oriented 
products [15]. 
 
Cut flowers are the leading product groups exported in the ornamental plants sector. This is followed 
by live flowers, flower bulbs, mosses and tree branches (Table 1). According to 2016 data, the 
Netherlands, Colombia and Germany are the top three exporters (Table 2). And also Germany, the 
Netherlands and the USA are the top three importers (Table 3) [15]. 
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Table 1. World Ornamental Plants Exports by Product Group (1000 USD) [15] 

PRODUCT GROUP 2015 2016 
Flower Bulbs 1.452.163 1.455.387 
Live Flowers 7.275.909 7.279.508 
Cut Flowers 8.121.355 7.929.992 
Mosses and Tree Branches 1.044.858 1.085.073 

  
 
Table 2. World Ornamental Plants Exports by Countries in 2016 [15]

EXPORTING 
COUNTRIES 

Export Value 
(1.000 USD) 

The Netherlands 9.846.802 
Colombia 1.328.138 
Germany 1.012.532 
Italy 833.914 
Ecuador 806.932 
Kenya 732.445 
Belgium 603.055 
Denmark 464.644 
USA 424.420 
Canada 366.271 
Spain 360.082 
China 331.766 
Ethiopia 258.300 
Taiwan 194.317 
France 154.174 

Israel 141.559 
Malaysia 139.454 
Lithuania 139.194 
Costa Rica 138.882 
Poland 135.115 
Thailand 119.348 
Guatemala 90.796 
England 90.565 
Portugal 86.762 
Japan 83.900 
Turkey 81.613 
India 78.593 
Mexico 76.419 
Egypt 73.133 
South Africa 67.452 
Others 849.580 
TOTAL 20.110.157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3. World Ornamental Plants Imports by Countries in 2016 [15]

IMPORTING 
COUNTRIES 

Import Value 
(1.000 USD) 

Germany 3.031.900 
The Netherlands 2.432.778 
USA 2.164.983 
England 1.594.296 
France 1.152.602 
Japan 582.834 
Italy 580.014 
Russia 577.756 
Switzerland 557.080 
Belgium 443.315 

Canada 376.669 
Austria 356.061 
Denmark 333.194 
Sweden 278.056 
Poland 262.146 
Norway 243.802 
Spain 231.699 
China 226.260 
Czechia 179.848 
Finland 162.387 
Others 2.660.105 
TOTAL 18.427.785 
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3.2. Situation of Ornamental Plants Sector in Turkey 
 
It increased 2.5 fold about production areas of ornamental plants in Turkey between 2002-2017. 
However, more production areas are needed in order to reach the sector targets. Production area 
amounts by product groups and ornamental plants production areas by provinces are given in 
Table 4 and Table 5 [15] 
 
Table 4. Production area amounts by production groups between 2002-2017 [15] 

Ornamental Plants Production Areas (da) 
 2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cut Flowers 10.09 15.434 10.973 10.874 11.213 11.047 11.374 11.826 11.949 11.748 
Indoor 

Ornamental 
Plants 

800 1.769 998 1.127 721 1.105 1.081 1.465 1.312 1.650 

Outdoor 
Ornamental 

Plants 
8.017 19.611 33.853 35.071 35.724 32.421 35.996 32.293 34.721 

 
36.263 

 
Flower Bulbs 256 755 543 788 1.147 553 568 613 597 426 

TOTAL 19.17 37.569 47.009 47.860 48.805 45.127 49.019 46.197 48.580 50.089 
 

Table 5. Ornamental plant production areas by provinces [15] 

Ornamental plant production areas by provinces (da) 
Province 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

İzmir 7.208 7.803 7.257 7.343 9.652 9.269 13.899 14.347 16.227 15.458 

Sakarya 3.698 7.128 18.785 13.067 11.325 12.544 12.643 10.512 10.690 10.996 

Antalya 5.490 5.057 5.054 5.153 5.200 5.637 5.687 5.539 5.590 5.577 

Yalova 4.444 6.952 4.502 10.146 2.828 2.730 2.792 2.875 2.746 3.275 

Bursa 1.333 3.220 2.748 3.712 2.986 3.170 3.250 2.839 2.873 2.892 

İstanbul 1.609 770 747 681 598 496 528 340 515 515 

Others 2.592 6.640 707 6.381 16.216 11.283 10.221 9.746 9.940 11.376 

TOTAL 26.376 37.569 47.009 47.860 48.805 45.128 49.019 46.198 48.581 50.089 

 
İzmir, Sakarya, Antalya, Yalova and Bursa are the cities where maximum ornamental plant 
production are made. Sakarya, Yalova, Istanbul, Adana, Osmaniye have an important place in 
the production of indoor and outdoor plants. Also Antalya and İzmir have an important place 
in the production of cut flowers. In the Marmara and Aegean Regions (Istanbul, Yalova, Izmir, 
Aydin), production is generally directed to the domestic market. Export-oriented production is 
carried out in and around Antalya [15]. The Netherlands, Britain, Uzbekistan, Germany, 
Turkmenistan, Iraq, Azerbaijan, Romania, Georgia and Bulgaria are the countries where are 
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exported ornamental plants by Turkey. Especially exports are made to Uzbekistan, Germany, 
Turkmenistan, Iraq and Azerbaijan about live plant group. England, Holland, Romania, 
Bulgaria and Ukraine are the most important markets of our country in the export of cut flowers. 
About the export of flower bulbs, the Netherlands and Romania are the most important markets 
of our country [15]. 
 
3.3.  Evaluation of Ornamental Plants Production in Siirt Province by SWOT Analysis 
 
Siirt province mostly consists of high mountains and plateaus. The total land area of the 
province is 562,705 hectares and 102,894 hectares of this area is used as agricultural area (Table 
6). 41.2% of the agricultural land is considered as cereal area. In addition, other uses of 
agricultural lands are greenhouse cultivation, vegetable areas, orchards, vineyard areas, legume 
cultivation areas, fallow lands, industry and forage crops areas (Table 7) [16]. 
 
Table 6. Land size of Siirt province [16] 

Districts Area 
(ha) 

Agricultural 
Area 

Non-
Agricultural 
Area 

Meadow/ 
Pasture 

Forest/ 
Shrubbery 

Area 
(ha) 

Rate 
(%) 

Area 
(ha) 

Rate 
(%) 

Area 
(ha) 

Rate 
(%) Area (ha) Rate 

(%) 
Center 63.549 17.351 27,3 14.241 22,4 12.542 19,7 19.414 30,5 
Tillo 11.998 4.110 34,3 3.567 29,7 2.197 18,3 2.123 17,7 
Baykan 48.499 7.491 15,4 9.034 18,6 9.882 20,4 22.092 45,6 
Eruh 100.400 8.388 8,4 11.220 11,2 23.063 23 57.768 57,5 
Kurtalan 80.422 50.399 62,7 13.489 16,8 9.908 12,3 6.624 8,2 
Pervari 162.998 8.765 5,4 37.445 23 45.241 27,8 71.515 43,9 
Sirvan 94.799 6.390 6,7 31.942 33,7 21.608 22,8 34.858 36,8 
TOTAL 562.705 102.894 18 120.938 22 124.441 22 214.394 38 
  

Table 7. Uses of agricultural areas of Siirt province [16] 

Agricultural areas (ha) Center  Tillo  Baykan  Eruh  Kurtalan  Pervari  Sirvan  TOTAL 
Cereal Field 3.200 200 2.475 3.350 29.750 1.700 1.800 42.475 
Fallow lands 2.600 1.500 2.500 11 9.000 - 1.500 17.111 
Vegetable areas (Including 
greenhouse cultivation)  

395 8 150 532 823 65 50 2.023 

Orchards 9.000 2.330 1.783 3.017 4.006 1.070 2.550 23.756 
Vineyard areas 200 60 450 600 750 60 180 2.300 
Legume cultivation areas 1.100 - 60 140 3.530 20 8 4.858 
Industry crops areas 280 - - - 2.170 - - 2.450 
Forage crops areas 575 12 73 738 370 5.851 302 7.921 
Total  17.350 4.110 7.491 8.388 50.399 8.765 6.390 102.894 
 
Ornamental plant cultivation in Siirt province, despite the courses and supports provided by the 
Department of Horticulture of the Faculty of Agriculture of Siirt University, are almost 
nonexistent and these are unregistered amateur producers. However, Siirt is one of our 
advantageous provinces about ornamental plant cultivation. The production of ornamental 
plants in Siirt province was evaluated by SWOT analysis and the results are given in Table 8. 
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Table 8. SWOT analysis of ornamental plant cultivation in Siirt  

STRENGTHS 

 Having large production areas in Siirt 
 Long vegetation period 
 Little or no production in neighboring 

provinces 
 Existence and incentives of DIKA (Dicle 

Development Agency) 

OPPORTUNITIES 

 Having cheap labor 
 Especially endemic and rich geophyte 

population and oossibility of using these 
species in landscape designs  

 Different climate patterns 
 Opening of some sectoral courses 

especially at the university 
 Application of various supports to the 

ornamental plants sector by the state 

WEAKNESSES 

 Public insistence on cultivation of some 
species (pistachio, pomegranate, etc.) 
belonging to the region 

 Lack of professional breeders / Lack of 
technical knowledge of manufacturers  

 Lack of capital for existing 
agriculturalists 

 Lack of knowledge about ornamental 
plant species and ornamental plant sector 

 Not encouraging producers to grow 
ornamental plants by both private and 
public institutions and organizations 

 Public’s demand for the same kind of 
ornamental plants 

 Lack of knowledge about plant 
protection and plant health 

 No use of modern techniques in 
production 

 Lack of infrastructure in production 
areas 

 Lack of publicity and so on. 

THREATS 

 Being away from flower auctions and 
markets 

 Uncontrolled and illegal removal of 
natural flower bulbs 

 Danger of extinction of rich gene 
resources 

 Problems from unorganized producers 
 Lack of desired level of designer-

practitioner-producer relationship 
 Taking long time for the investments to 

turn into money about outdoor 
ornamental plants production 
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4. DISCUSSION AND CONCLUSION 
 
In the ornamental plants sector, which is constantly developing in the world, countries are 
making serious strides and efforts to increase their market share and to strengthen their market 
position with the right strategies. This situation creates great competition among all the 
countries where the sector develops. This also applies for Turkey. Despite all the shortcomings 
of the sector in Turkey it has so many positive features and power (Karaguzel et al. 2010). Its 
biodiversity, geographical location and climatic conditions and so on make our country more 
advantageous among other countries.  
 
Improving the structural characteristics of the enterprises in our country, dissemination the use 
of technology, compliance with standards and following a product diversity policy considering 
market demands, increasing domestic consumption will bring the sector to a solid point at 
national and international level [15]. 
 
The development of Turkey’s ornamental plants sector and to become popular in the 
international market is depend to be guided by appropriate strategies, with using internal 
dynamics of the biological richness of our country, using climatic and geographical advantages 
and opportunities [15]. 
 
Siirt is a city which has one of the most favorable conditions for the production of ornamental 
plants with its characteristics such as soil structure, climate and the length of vegetation period. 
But unfortunately, it cannot use this potential for some reasons mentioned before. However, the 
ornamental plants sector has become one of the sectors which is increasing and strengthening 
in the world and creating considerable economic inputs in the economies of regions and even 
countries. It is very important that Siirt has a say in ornamental plants sector by using its 
advantages in terms of rural development, regional development, development of socio-cultural 
and socio-economic structure, improvement of living conditions, increase in welfare level, 
employment creation and so on. 
 
As a result, correct and sustainable government support policies, quality based on the use of 
technology and production to international standards, association and organization, R&D and 
innovation, right marketing strategies and advanced distribution network turn into the 
ornamental plants sector as a much more important actor in generally for Turkey and in 
specially for Siirt. 
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ÖZET 
Biyoteknoloji, en genel şekliyle sorunların çözülmesi ve yararlı ürünlerin üretilmesi amacıyla 
biyolojik süreçlerin kullanılması olarak tanımlanabilir. Tarımsal biyoteknoloji ise, bitkileri veya 
canlı organizmaları değiştirmek için genetik mühendisliği, moleküler belirteçler, moleküler teşhis, 
aşılar ve doku kültürü dâhil olmak üzere bilimsel araç ve teknikleri kullanılarak veya yeni 
yöntemleri geliştirmek için kullanılan biyoteknoloji tekniğinin uygulanmasıdır. Bu teknoloji, 
gelişmekte olan dünyadaki çiftçilerin ve her ülke vatandaşların sağlığını ve refahını etkileyen birçok 
faktörden sadece bir tanesidir. Biyoteknoloji modern tarımsal alanda gelişmeye devam ettikçe, 
toplumda oynaması gereken rolü tanımlamak için olgusal ve açık kamusal söylem çok önemlidir. 
Gelişen teknolojiye bağlı olarak tarımsal biyoteknoloji aslında genetik müdahaleleri, kimyasal ilaç 
kullanılmasına gerek duyulmayan zararlılara-dayanıklı, daha yüksek protein veya vitamin içeriğine 
sahip bitkileri ve bitkisel ürün olarak geliştirilip yetiştirilen ilaçları içerir. Yeni teknoloji 
kullanımının ekonomi ve toplum üzerine etkisini tartışmada veya insanın yapabileceği işlerin 
sınırlarını belirtmede herkes fikir beyan etmek için kendisini yeterli görebilir. Ancak bir genin ve 
genetik bilginin bir bitkiye aktarıldığında nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını tahmin edebilmek için 
konuya ilişkin belli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Bu çalışmada, modern biyoteknolojinin 
tarımda kullanımındaki mevcut gelişmeleri hakkında kapsamlı bir fikir veriyoruz. Biyoteknolojinin, 
mal ve hizmet sağlamak için biyolojik ajanların veya malzemelerin işlenmesinde bilimsel ve 
mühendislik prensiplerinin kullanılmasını içerdiğini göz önünde bulunduulması için önemli olan 
alanlar belirtilmiştir. Bunlar; genomik, ıslah çalışmaları, mutajenez, moleküller belirteçler, 
transgenikler, kromozon sayısının değişikliği, dirençli bitki yetiştirme, beslenme içeriği geliştirilmiş 
ürün, süs bitkilerinin geliştirilmesi, biyoyakıtlar ve mikro çoğaltma gibi konuları içermektedir.  
Anahtar kelimeler: Tarım, Biyoteknoloji, Biyolojik Mücadele, Islah Çalışmaları, Moleküller 
Belirteçler,  

 
NEW AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY AREAS AND BENEFITS 

 
ABSTRACT 
Biotechnology can be defined as the use of biological processes to solve problems and produce 
useful products. Agricultural biotechnology is the use of biotechnology techniques to develop new 
methods or techniques using genetic engineering, molecular markers, molecular diagnostics, 
vaccines and tissue culture to modify plants or living organisms. This technology is just one of 
many factors that affect the health and welfare of farmers and citizens of every country in the 
developing world. As biotechnology continues to evolve in the modern agricultural field, factual 
and open public discourse is crucial to identify the role that society should play. Depending on the 
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developing technology, agricultural biotechnology actually involves genetic interventions, pest-
resistant plants with higher protein or vitamin content, and medicines that are developed and grown 
as herbal products that do not require the use of chemical drugs. In discussing the impact of the use 
of new technology on the economy and society, or in specifying the limits of the work that one can 
do, everyone can see himself as sufficient to express his opinion. However, it is necessary to have a 
certain knowledge of the subject in order to predict what results will be obtained when a gene and 
genetic information are transferred to a plant. In this study, we provide a comprehensive insight into 
the current developments in the use of modern biotechnology in agriculture. It is important to note 
that biotechnology involves the use of scientific and engineering principles in the processing of 
biological agents or materials to provide goods and services. These; genomics, breeding studies, 
mutagenesis, molecular markers, transgenics, chromosome number change, resistant plant growing, 
nutrient-enhanced crop, development of ornamental plants, biofuels and micro-reproduction. 
 
Keywords: Agriculture, Biotechnology, Biological Control, Breeding Studies, Molecular Markers, 
 

 
GİRİŞ 
Biyoteknoloji, bir ürünü pratik bir amaç için yapmak veya değiştirmek için canlı organizmaları veya 
bu organizmalardan gelen maddeleri kullanan herhangi bir tekniktir. Başka bir deyişle, 
Biyoteknoloji, insan kullanımına yönelik mal ve hizmet sağlamak amacıyla kimyasal maddelerin 
biyolojik işlemlerinde bilimsel ve mühendislik prensiplerinin kullanılmasıdır. Biyoteknoloji, virüs 
ve bakterilerden bitki ve hayvanlara kadar tüm organizma sınıflarına uygulanabilir ve modern tıp, 
tarım ve sanayinin temel bir özelliği haline gelen insanoğlu yaşamını doğrudan etkileyen en 
bilimsel ve taknolojik alandır (Gold, 1999; Wieczorek ve Wright., 2012). Modern tarımsal 
biyoteknoloji, bilim adamlarının tarımsal ürünlerin üretiminde veya işlenmesinde kullanılmak üzere 
organizmaların genetik yapısını anlamak ve manipüle etmek için kullandıkları bir dizi araç içerir. 
Tarımsal biyoteknoloji, canlı organizmaları değiştirmek için genetik mühendisliği, moleküler 
belirteçler, moleküler teşhis, aşılar ve doku kültürü dahil olmak üzere bilimsel araç ve tekniklerin 
kullanımını içeren bir tarım bilimi alanıdır. Bitki biyoteknolojisi, son zamanlarda büyük ölçüde 
geliştirilmiş olan tarımsal biyoteknolojinin bir yönüdür. İstenilen özellik, belirli bir mahsul türünden 
tamamen farklı bir türe ihraç edilmektedir. Bu transgen mahsuller lezzet, çiçek rengi, büyüme hızı, 
hasat edilen ürünlerin büyüklüğü ve hastalıklara veya zararlılara karşı direnç bakımından arzu 
edilen özelliklere sahiptir. 
Biyoteknoloji tarımsal üretim ve işlenmenin tüm alanlarındaki sorunları çözmek için 
kullanılmaktadır. Özellikle ürünlerde verimi artırmak ve besinlerin değerini artırmak, dengelemek 
için bitki ıslahını içerir; zararlılara, hastalıklara, kuraklık ve soğuk algınlığı gibi abiyotik streslere 
karşı direnci arttırmaktır. Tarımsal biyoteknoloji alanları çok geniş olmasına rağmen, özellikle 
genomik, ıslah çalışmaları, mutajenez, moleküller belirteçler, transgenikler ve dayanıklı ürünlerin 
elde edilmesi gibi araştırma alanlarını oluşturmaktadır (Acquaah, 2002; Wieczorek ve Wright., 
2012). Son yıllarda, sürdürülebilir tarım, tarım sistemindeki sosyo-ekonomik adalet, kaynakların 
korunması ve çevre ile ilgili birleşme fikirlerinin geliştirilmesinde en çok aranan araç haline gelmiş 
olduğu görülmektedir. Buda, geleneksel tarım yaklaşımlarının sorunlarına ve organik tarıma, 
topluluk destekli tarıma, kentsel tarıma, ekolojik veya biyolojik tarıma, bütünsel yönetime ve 
entegre tarım sistemine neden olan tarımsal çeşitliliğin büyümesine yönelik çözümleri tetiklemiştir. 

 
GENOMİK 
Bir genom, DNA'da bulunan bütün bir kromozom setidir ve genomların ve genetik mekanizmaların 
incelenmesi yoluyla, biyoteknolojide atılımlar yapılmıştır. Genomik sayesinde, belirli bir gen ve 
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genomun yapısı, işlevi, konumu ve etkisi tanımlanır. Bu, başka bir organizmaya transfer edilecek 
özellikleri ve gen transferinin kesin sonuçlarını belirlemeyi kolaylaştırır. Tarımsal biyoteknolojideki 
en önemli atılımlar, genomların yapısı ve ekonomik açıdan önemli özelliklerin arkasındaki genetik 
mekanizmalar hakkındaki araştırmalardan gelmektedir. Hızla ilerleyen genom disiplini, bu 
özellikleri etkileyen genlerin kimliği, yeri, etkisi ve işlevi hakkında bilgi sağlamaktır. Böylece tüm 
tarımsal sektörlerde biyoteknolojinin uygulanmasını giderek daha fazla artırmaktadır. Biyolojik 
sistemlerin yapısı ve işlevi hakkında bilgi üretmek ve işlemek için çok çeşitli yeni ve hızla gelişen 
teknoloji ve ekipman da geliştirilmiştir. Bu bilgilerin kullanımı ve organizasyonu biyoinformatik 
olarak adlandırılmaktadır. Biyoinformatikteki gelişmeler, gen fonksiyonunun gen sekans 
verilerinden öngörülmesine izin verebilir. Bunlar bir organizmanın genlerinin bir listesinden, 
biyolojisinin teorik bir çerçevesini oluşturmak mümkün olacaktır. Fiziksel ve genetik haritaların ve 
DNA dizilerinin organizmaları arasındaki karşılaştırma potansiyel olarak faydalı genleri 
tanımlamak ve seçmek için gereken zamanı önemli ölçüde azaltacaktır (Fujisawa ve ark., 2010; 
Kouprina ve Larionov., 2019). 
Genlerin kesin yerini ve dizilerini sağlayan genetik haritaların üretilmesiyle, uzaktan ilgili 
genomların bile ortak özellikleri paylaştığı açıktır. Karşılaştırmalı genom bilim sadece bir kaç 
yoğun çalışmaya dayanarak birçok genomları anlayışı yardımcı olmaktadır. Örneğin, 
pirinç genom sekansı, ilişki derecesine göre özellikleri paylaştığı diğer tahılların genomlarını 
incelemek için kullanışlıdır. Tarımsal biyoteknoloji, DNA'ların gen oluşumuna kimyasal çift sarmal 
kod olarak daha iyi anlaşılmasından dolayı hızlı bir şekilde çalışıyor. Rekombinant DNA 
teknolojisine dayalı tarımda en modern araçlardan biridir. Bu, ilginç genler sunan DNA parçalarını 
kesmek, eklemek ve değiştirmek için araç ve enzimlerin kullanılmasını içerir (Watson ve ark., 
1992; Kouprina ve Larionov., 2019). Bununla birlikte, geleneksel bitki ıslahındaki mutasyon ve 
genetik mühendisliği arasındaki ana ayrım, doğal olarak türevlenemeyen türler arasında bireysel 
gen manipüle etme ve gen aktarma yeteneğindedir. 
 

ISLAH ÇALIŞMALARI 
Geleneksel ıslah çalışmaları melezleştirme olarak bilinir ve yüzyıllarca mahsul kalitesini ve 
miktarını iyileştirmek için kullanılmıştır. Melezleme, ebeveynlerin arzu ettiği özelliklerle yeni bir 
çeşitlilik oluşturmak için cinsel açıdan uyumlu iki türü eşleştirir. Bu kapsamda yapılan geleneksel 
uygulamalar, bir bitkiden alınan polen diğerinin dişi kısmına yerleştirilir ve bu da her iki ana 
bitkiden genetik bilgi içeren bir meleze yol açar. Bitki yetiştiricileri, geçmesini istedikleri 
özelliklere sahip bitkileri seçer ve bu bitkileri yetiştirmeye devam ederler. Melezlemenin sadece 
aynı veya yakından ilişkili türlerde kullanılabilmektedir. Çapraz tozlaşma, aşılama ve çapraz üreme 
gibi geleneksel yöntemlerle bitki ve hayvan özelliklerinin arttırılması zaman alır. Biyoteknoloji 
ilerlemeleri, genlerin aşırı ekspresyonu veya silinmesi veya yabancı genlerin sokulması yoluyla 
moleküler düzeyde hızlı bir şekilde spesifik değişikliklerin yapılmasına izin verir (Strauss, 2010; 
Borem ve Fritsche-Neto., 2014). 
Spesifik gen promotörleri ve transkripsiyon faktörleri gibi gen ekspresyon kontrol mekanizmaları 
kullanılarak mümkün olmaktadır. Markör destekli seçim gibi yöntemler, normalde genetiği 
değiştirilmiş organizmalarla (GDO'larla) ilişkili tartışmalar olmadan "yönlendirilmiş" hayvan 
ıslahının etkinliğini arttırır. Gen klonlama yöntemleri ayrıca genetik koddaki tür farklılıklarını, 
intronların varlığını veya yokluğunu ve metilasyon gibi translasyon sonrası modifikasyonları da ele 
almaktadır. Bir GDO, genetik materyali rekombinant DNA teknolojisi olarak adlandırılan genetik 
mühendislik teknikleri kullanılarak değiştirilmiş olanıdır. Modern Genetik mühendisliği, yeni 
ürünler için istenen germilinlerin oluşturulmasında değerli olan geniş bir gen yelpazesi sunmaktadır. 
Bu ilerlemenin iyi bir açıklaması, daha iyi domatesler için genetik mühendisliğinin kullanımıyla 
izlenebilir. Genetik mühendisliği, tatlar ve aromalar, ebatlar, hasat dayanıklılığı, renkler, direnç vb. 
gibi çeşitli faydalı ve gelişim özelliklerine sahip mahsullerin oluşturulmasında son derece yardımcı 
olmuştur. 
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MUTAGENEZ  
Bütün canlılar deoksiribonükleik asit (DNA ) adı verilen genetik materyal ile 
programlanan hücrelerden oluşur. Sadece, DNA zincirinin küçük bir bölümünün oluşturan genlerin 
dönüş kodunda, proteinler ve DNA kalan pay rolü henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Genetik 
materyal, kromozon çiftleri halinde düzenlenebilir. Herhangi bir organizmanın DNA'sında rastgele 
mutasyonlar oluşabilir. Ekinler içinde çeşitlilik oluşturmak için, bilim adamları rastgele bitkiler 
içindeki mutasyonları indükleyebilirler. Mutagenez, istenen özellik üzerine tökezleme umutlarında 
rastgele mutasyonları indüklemek için radyoaktiviteyi kullanır. Araştırmacılar, DNA içinde rastgele 
mutasyonlar oluşturmak için etil metansülfonat veya radyoaktivite gibi mutasyon yapan 
kimyasalları kullanabilirler (Parry ve ark., 2009; Hilscher ve ark., 2016). 
 

MOLEKÜLER BELİRTEÇLER 
Çok eski zamanlardan beri, çiftçilik uygulamaları yetişen mahsullerin genetik modifikasyonunu, 
hızlı büyüme, daha büyük tohumlar veya evcil bitki türlerinin özelliklerini yabani akrabalardan 
farklı kılan tatlı türler gibi özelliklerin seçilmesi yoluyla benimsemiştir. Genetik çeşitliliğin dağılımı 
konusunda güvenilir bilgi, ıslah ve koruma programları için ön koşuldur. Bir türün veya 
popülasyonun genetik varyasyonu, sahada veya laboratuardaki moleküler ve diğer belirteçler 
incelenerek değerlendirilebilir. Moleküler belirteçler, genomun spesifik lokasyonlarında 
bulunan tanımlanabilir DNA sekansları olup ve bir özellik veya bağlantılı genin kalıtımı ile 
bağlantılıdır. Moleküler markörler; marker destekli üreme, genetik kaynakları anlama ve muhafaza 
etme ile genotip doğrulama için kullanılabilir. Bu faaliyetler bitkilerin, orman ağaçlarının, 
hayvanların ve balıkların genetik gelişimi için kritik öneme sahiptir (Ahmad ve ark., 2011; Kim ve 
Kim., 2019). Moleküler belirteçleri kullanarak, üreme daha kesin ve doğru hale getirilmekte ve bu 
da, gelecek nesiller için ortaya çıkabilecek istenmeyen karakteristiklere karşı en önemli teknolojik 
gelişmedir.  
 

TRANSGENİKLER  
Genetik mühendisliği, çeşitli ve karmaşık tekniklere rağmen makul ve temel prensiplerine sahiptir. 
Bununla birlikte, biyokimyasal ve fizyolojik etki mekanizmalarının, gen ekspresyonunun 
düzenlenmesi ve kullanılacak gen ve gen ürününün emniyetinin belirlenmesi çok önemlidir. 
Transgenikler, orijinal organizmaya yeni bir gen (ler) eklemek için bir DNA parçasının başka bir 
organizmanın DNA'sına yerleştirilmesini içerir. Bir organizmanın genetik materyaline bu genlerin 
eklenmesi, istenen özelliklerle yeni bir çeşitlilik oluşturur. DNA bir test tüpünde hazırlanmalı ve 
paketlenmeli ve daha sonra yeni organizmaya eklenmelidir. Biyoloji ile yeni genetik bilgiler 
girilebilir (Ahmad ve ark., 2011; Kouprina ve Larionov., 2019; . Transgeniklerin bir örneği, papaya 
ringpot virüsüne direnç sağlayan bir genle modifiye edilmiş olan gökkuşağı papayasıdır. 
 

KROMOZOM SAYISININ DEĞİŞİKLİĞİ 
Poliploidi, bir mahsulün kromozom sayısının, verimliliğini veya ebadını etkilemek amacıyla 
modifiye edilmesi için uyarılabilir. Genellikle, organizmaların aksi takdirde diploidi olarak 
bilinen iki kromozom seti vardır. Bununla birlikte, doğal olarak ya da kimyasalların 
kullanılmasıyla, bu sayıda kromozom değişebilir ve bu da mahsulün doğurganlık değişikliklerine ya 
da büyüklük değişikliklerine neden olabilir. Örneğin çekirdeksiz karpuzlar bu şekilde oluşturulur. 
Bunun için 4 setlik bir kromozom karpuz, 3 set kromozom içeren steril (çekirdeksiz) bir 
karpuz oluşturmak için 2 setlik bir kromozom karpuz ile çaprazlanır (Chrispeels ve Sadava., 1994; 
Hilscher ve ark., 2016). 
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DİRENÇLİ BİTKİ YETİŞTİRME 
Herbisitler (yabancı ot öldürücüler), istenmeyen bitkilere uygulanabilen pestisitlerdir ve belirli bitki 
türlerini hedef almak için kullanılabilir. Yabani otlar, binlerce yıldır çiftçiler için bir sorun olduğunu 
bilinmektedir.  Kimyasal herbisitler, yabancı otları öldürmek ve dolayısıyla rekabeti sağlamak için 
doğrudan bitkilere püskürtülür ve herbisite dayanıklı mahsullerin gelişmesi gerekir. Günümüzde 
dünyada yetişen, bitkilerin glifosata maruz kalmayı tolere etmelerini sağlayan modern genetik 
mühendisliği ile inşa edilmiş herbisite dayanıklı bir gene sahiptir. Geliştirilen tarımsal 
biyoteknolojide yabani otlarla mücadele ederken, herbisitler, özellikle glifosat ile doğrudan temasa 
dayanabilecek bir mahsulün büyümesine izin verir. Biyoteknoloji, herbisit toleransı şeklinde bir 
çözüm sunmaktadır. Genom düzenleme, DNA'yı doğrudan hücre içinde değiştirmek için bir enzim 
sisteminin kullanılmasıdır. Çiftçilerin yabani otları kontrol etmesine yardımcı olmak için herbisite 
dayanıklı kanola geliştirmek için genom düzenleme kullanılmıştır (Acquaah, 2002; Brady ve Weil., 
2002). 
Haşere kontrolü, yabani otların, böceklerin / akarların ve hastalıkların yönetimini içerir. Burada 
kimyasal (böcek ilacı), biyolojik (biyolojik kontrol), mekanik (toprak işleme) ve kültürel 
uygulamalar kullanılmaktadır. Kültürel uygulamalar arasında mahsul rotasyonu, ayırma, mahsulün 
kaplanması, ekme, kompostlama, sakınma ve direnç sayılabilir. Bütünleşik haşere yönetimi, haşere 
popülasyonlarını ekonomik kayba neden olacak sayının altında tutmak için tüm bu yöntemleri 
kullanmaya çalışmakta ve tarım ilaçlarını son çare olarak önermektedir. Böceğe dayanıklı bitki, 
toprak Bacillus thuringiensis'ten bir gene sahip olan başka türlerde yetiştirilen genetik olarak 
işlenmiş ürünlerdir. Bacillus thuringiensis bakterisi, bitkileri böceklerin saldırılarına karşı koruyan 
böceklere karşı belirli bir toksin salgılamaktadır. Bu tür bir teknoloji gelişme olarak zaten starlink 
mahsullerinde kullanılıyor. Bununla birlikte, geleneksel ıslah uygulamaları ile benzer veya daha iyi 
haşere direnci özelliklerinin elde edilebileceği ve vahşi türlerle hibridizasyon veya çapraz tozlaşma 
işleminin çeşitli haşerelere karşı bitki direnci sağlayabileceği iddia edilmiştir (Chrispeels ve 
Sadava., 1994; Gold, 1999). 
Son derece aranan özelliklerden biri böcek direncidir. Bu özellik bir mahsulün böceklere karşı 
direncini arttırır ve daha yüksek verim sağlar. Bu genetik olarak işlenmiş ürünler, insanlara zarar 
vermeyen toksin üreten proteinler içeren kendi Bacillus thuringiensis’lerini üretebilir.  Bacillus 
thuringiensis mısır ve pamuk artık yaygındır ve börülce, ayçiçeği, soya fasulyesi, domates, tütün, 
ceviz, şeker kamışı ve pirinç Bt ile ilgili olarak incelenmektedir. Genellikle, ürünler böceklerden 
(yaprak bitleri gibi ) yayılan hastalıktan etkilenir. Ekin bitkileri arasında hastalığın yayılması son 
derece zordur ve daha önce sadece etkilenen ekin tamamen çıkarılarak tedavi ediliyordu (Chrispeels 
ve Sadava., 1994; Brady ve Weil., 2002). Tarımsal biyoteknoloji alanı, genetik mühendislik virüs 
direnciyle bir çözüm sunmaktadır.  
Tarımsal biyoteknoloji ayrıca aşırı sıcaklık koşullarında bitkiler için bir çözüm sağlayabilir. Verimi 
en üst düzeye çıkarmak ve ürün ölümünü önlemek için, soğuk ve ısı toleransını düzenlemeye 
yardımcı olan genler tasarlanabilir. Örneğin, papaya ağaçları sıcak ve soğuk koşullara daha 
toleranslı olması için genetik olarak değiştirilmiştir. Diğer özellikler su kullanım verimliliği, azot 
kullanım verimliliği ve tuz toleransıdır. Su yönetimi, dünyanın birçok bölgesinde bir dereceye kadar 
yağışların yetersiz veya değişken olduğu yerlerdedir. Bazı çiftçiler yağmuru desteklemek için 
sulama kullanır. Birçok ülkede büyük ovalar gibi diğer alanlarda, çiftçiler ertesi yıl bir mahsul 
yetiştirmek için kullanılacak toprak nemini korumak için nadas yılı kullanırlar. 
 

GELİŞTİRİLMİŞ BESLENME İÇERİĞİ  
Bilim adamları, özellikle az gelişmiş ülkelerde insan sağlığını iyileştirmek için hastalık veya 
yetersiz beslenmeyle savaşmaya yardımcı olduğu bilinen besinleri içeren genetiği değiştirilmiş 
gıdalar oluşturmaktadır. Beslenme açısından geliştirilmiş mahsuller, gelişmekte olan ülkelerde 
mikro besin yetersiz beslenmesinin azaltılmasında önemli bir katkı sağlayabilir. Beslenmeyle 
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zenginleştirilmiş gıdaların gelişimi, birçok biyoteknolojinin kombinasyon halinde uygulanmasıyla 
geliştirilebilir. Yaygın gıdaların besin seviyelerinde doğal değişimden sorumlu genleri tanımlamak 
için genomik analiz ve genetik bağlantı haritalaması gereklidir. Bu genler daha sonra geleneksel 
ıslah yoluyla veya tek bir tür içinde yeterli doğal değişkenlik oluşmazsa, genetik mühendisliği 
yoluyla bilinen çeşitlere aktarılabilir  (Gold, 1999; Wieczorek ve Wright., 2012; Borem ve Fritsche-
Neto., 2014).  
Kalite özellikleri arasında artan beslenme veya diyet değeri, iyileştirilmiş gıda işleme ve depolama 
veya bitkilerde toksinlerin ve alerjenlerin ortadan kaldırılması bulunur. Tarımsal biyoteknoloji, 
artan bir popülasyonun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli mahsullerin besin içeriğini 
geliştirmek için kullanılmıştır. Genetik mühendisliği ile daha yüksek vitamin konsantrasyonlu 
ürünler üretebilir. Örneğin, altın pirinç bitkilerin insan vücudunda A vitaminine dönüştürülen 
bileşikler üretmelerini sağlayan üç gen içerir. Bu besleyici olarak geliştirilmiş pirinç, dünyanın önde 
gelen körlük nedeni olan A vitamini eksikliğiyle mücadele etmek için tasarlanmıştır. Benzer 
şekilde, mikro besin eksiklikleriyle mücadelede muzdaki beslenmeyi iyileştirmeye çalışmıştır. 
Afrika’nın bazı ülkelerinde, muzları A vitamini ve demir içerecek şekilde genetik olarak 
değiştirilmiştir.  
 

PEYZAJ BİTKİLERİ 
Tarımsal biyoteknolojide, sadece bitkilerde hastalıklarla mücadele etmek veya gıda kalitesini 
artırmaktan başka biyoteknolojik alanlarıda içermektedir. Örneğin peyzaj bitkilerinde estetik 
uygulamalar vardır ve bunun bir örneği, çiçeklerin rengini, kokusunu, boyutunu ve diğer 
özelliklerini geliştirmek için gen tanımlama ve transfer tekniklerinin kullanılmasıdır. Aynı şekilde, 
biyoteknoloji, özellikle çalılar ve ağaçlar gibi diğer yaygın süs bitkilerinde iyileştirmeler yapmak 
için kullanılmıştır. Bu değişikliklerin bazıları, iklimi soğuk olan bölgelerin bahçelerinde 
yetişebilmesi için bir tropik bitki türünün soğuk direncini arttırmak gibi mahsullere yapılanlara 
benzer (Fisher ve ark., 2019). 
 

BİYOYAKITLAR 
Biyoyakıtlar, bitkilerden (yani enerji bitkileri) veya tarımsal, ticari, evsel ve / veya endüstriyel 
atıklardan (atık biyolojik bir kökene sahipse) üretilebilir. Yenilenebilir biyoyakıtlar genellikle 
fotosentez sürecinde bitkilerde veya mikroalglarda meydana gelenler gibi çağdaş karbon 
fiksasyonunu içerir. Tarım endüstrisi biyoyakıt endüstrisinde büyük bir rol oynamakta ve biyo-yağ, 
biyo-dizel ve biyo-etanolün fermantasyonu ve rafine edilmesi için hammaddeler sağlamaktadır. 
Genetik mühendislik ve enzim optimizasyon teknikleri, daha verimli dönüşüm ve elde edilen yakıt 
ürünlerinin daha yüksek ürünlerin çıktıları için daha kaliteli hammaddeler geliştirmek için 
kullanılmaktadır (Sims ve ark., 2010). Yüksek verimli, enerji yoğunluğu olan mahsuller, hasat ve 
nakliye ile ilgili göreceli maliyetleri en aza indirebilir ve bu da daha yüksek değerli yakıt 
ürünlerinin elde edilmesini sağlar. 
 

MİKRO ÇOĞALTMA 
Mikro çoğaltma, bitki dokusunun küçük bölümlerini veya tomurcuklar gibi bütün yapıları almayı ve 
bütün bitkileri yeniden üretmek için yapay koşullar altında kültürlemeyi içerir. Mikro-çoğaltma, 
değerli bitkilerin bakımı, özellikle zor türlerin yetiştirilmesi için faydalıdır. Bitki ıslahını hızlandırır 
ve araştırma için bol miktarda bitki materyali sağlar. Mahsul ve bahçe bitkileri için, mikro çoğaltma 
artık dünya çapında yüzlerce laboratuvarı içeren büyük bir ticari endüstrinin temelidir. Hızlı 
yayılma avantajlarına ek olarak, özellikle hastalık saptama teşhis kitlerinin kullanımı ile 
birleştirildiğinde hastalıksız yetiştirme materyali üretmek için mikro yayılma da 
kullanılabilir. Ormancılıkta mikro yayılımın daha yaygın olarak kullanılması için bazı girişimlerde 
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bulunulmuştur. Kesimler yoluyla vejetatif yayılma ile karşılaştırıldığında, mikro-çoğaltma yoluyla 
elde edilebilenden daha yüksek çoğalma oranları, ekim stokunun daha hızlı bir şekilde yayılmasını 
sağlar, ancak arzu edilen klonların sınırlı olması, ormancılıkta daha geniş bir kabul edilmesine engel 
teşkil etmektedir. 
Tarım ürünleri açısından önemli bir yer alan muz, genellikle istihdam, gelir ve gıda kaynağı olan 
gelişmekte olan ülkelerde yetişir. Muz üretimi, maliyet ve olumsuz çevresel nedenlerden dolayı 
agrokimyasal kontrol ile başarılı bir şekilde ele alınamayan haşere ve hastalık sorunları nedeniyle 
birçok bölgede düşüş göstermektedir. Muz klonal olarak üretildiğinden sorun daha da artmaktadır 
ve hastalıklı ana bitkilerin kullanımı bu nedenle hastalıklı yeni bireylerde etki gösterir. Mikro 
çoğalma sağlıklı dokusundan hastalıksız muz bitkiciklerini yeniden üretmenin bir yolunu temsil 
eder. Orijinal bir sürgün ucu, enfektif organizmaları yok etmek için ısıl işlem görmüş ve daha sonra 
yeni bitkiler üretmek için birçok rejenerasyon döngüsü boyunca kullanılmıştır.  Muzun mikro-
çoğaltılması birçok afrika ülkelerinde olduğu gibi, diğer birçok ülkede, gıda güvenliğinin ve 
gelirlerin artmasına katkıda bulunan muazzam bir etkiye sahiptir. Nispeten ucuz ve kolay uygulanan 
bir teknoloji olmanın tüm avantajlarına sahiptir ve önemli çevresel faydalar getirir (Strauss, 2010; 
Borem ve Fritsche-Neto., 2014). 
 

BİYOTEKNOLOJİN TARIMSAL FAYDALARI  
Biyoteknoloji birçok yönden yararlı olmuştur. İlk olarak, daha yüksek verime sahip stabilize edilmiş 
bitkiler başarıyla üretilmiştir. Bu bitkilerin zararlılara, hastalıklara ve yağış gibi abiyotik faktörlere 
karşı direnci, verimi arttırmada büyük rol oynamıştır. Modern tarım veya tarımsal 
biyoteknolojilerinin birçok avantajları olmakla birlikte özellikle 3 önemli faydası ön plana 
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi güvenliktir; bir endüstri olarak tarım, çiftçilerin gerekli 
teknolojilere erişimini sağlamak ve modern tarım sistemini sağlamak için devlet kurumları ve diğer 
bazı kuruluşlarla el ele çalışmaktadır. Çiftçilere tarımsal uygulamaların dikkatli uygulanmasını 
sağlayan ve yanlış uygulamalardan kaçınan eğitim ve sertifikalandırma programları yardımcı 
olmakla birlikte biyoteknolojik bilgisine sahip güvenli tarım uygulaması olmaktadır. İkici faydası 
ise sürdürülebilirlik; teknolojideki bu gelişme çiftçilere sürdürülebilir tarımı iyileştirmek ve çevresel 
ayak izini sınırlamak için yararlı araçlar ve kaynaklar sağlamaktadır. Ayrıca erozyona, su kirliliğine 
karşı korunma olarak koruma amaçlı toprak işleme gibi yenilikleri teşvik etmiş ve karbon tutumu 
teşvik etmek sürdürülebilir tarımın en önemli kriterlerinden olduğu bilinmektedir. Üçüncü bir 
faydası ise fiyata uygunluktur; modern teknoloji sistemi, dünyanın büyüyen nüfusunun talebine 
cevap vermek için uygun fiyatlı yiyecek tedarikini teşvik ediyor. Modern tarım uygulaması, üretim 
maliyetini düşürmek için daha küçük toprak parçaları kullanan büyük üretime de izin verir. 
 

SONUÇ 
Tarım çalışmaları, tarım bilimi olarak bilinir ve yaşamın devam etmesini sağlamak için tarımsal 
ekiminin kullanılması ve yapılması olarak görülmektedir. Bununla birlikte ziraat, tüm bitkisel 
ürünler, gıda, lif ve diğer temel veya yan ürünler için hayvan, bitki, mantar ve diğer yaşam 
formlarını içerir. Dünyanın dört bir yanında yeni ülkeler biyoteknoloji bitkilerinin ekimini tercih 
ediyorlar. Biyoteknolojik gelişmeler ve tarımsal uygulamalar sayesinde hastalık ve zararlılara 
dirençli bitkiler üretilmiş ve tıbbi uygulamalar için önemli proteinler elde edilmiştir. Biyoteknoloji 
sıklıkla biyomedikal araştırma ile eşanlamlı olarak kabul edilir, ancak genleri incelemek, klonlamak 
ve değiştirmek için biyoteknoloji yöntemlerinden yararlanan birçok başka endüstri vardır. Günlük 
yaşamlarımızda enzimler fikrine alışmış bulunmaktayız ve birçok insan GDO'ların gıdalarımızda 
kullanımını çevreleyen tartışmalara aşinadır. Tarım endüstrisi bu tartışmanın merkezinde, ancak 
tarımsal biyoteknoloji hayatımızı daha iyi hale getirme potansiyeline sahip sayısız yeni ürün 
üretiliyor. Küresel olarak, tarımsal sistemler teknolojik bilgi birikiminin gelişmesi nedeniyle büyük 
ölçüde ilerlemiştir. Dahası, son yüzyıllar modern Biyoteknoloji kullanımıyla tarımsal 
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kucaklaşmanın zirvesine işaret ettiği görülmektedir.  
Biyoteknoloji, özellikle tarımsal verimliliği arttırmada ve bitkilerin hastalıklara karşı direncini 
arttırmada faydalı olmuştur. Bilim adamları bunu DNA'yı inceleyerek yaparlar. Öncelikle bitki veya 
hayvan için faydalı olabilecek geni tanımlar, daha sonra istenen sonucu elde etmek için verilen 
özelliklerle kesin ve kesin olarak çalışırlar. Biyoteknoloji, gelişmekte olan ülkelerin çoğunun 
ekonomisini ve sosyal yaşamını olumlu yönde etkilemiştir. Biyoteknolojik tesisler tarafından artan 
gıda üretimi, artık daha fazla insanın tarım ilaçlarına daha az para harcayarak gıda güvenliğinden 
yararlanabileceği anlamına geliyor. Bu daha sonra yaşam standartlarının artmasına neden oldu. 
Biyoteknoloji, tarımda, hem bitkiler hem de hayvanlar için bir gerçektir. Bu organizmaların 
anlaşıldığı ve genetik kaynak yönetiminin geliştirildiği bir araç sunar. Bitkiler ve hayvanlar 
böylelikle genlerinin incelenmesi ve özelliklerinin manipülasyonu yoluyla verimliliklerini arttırmış 
ve hastalıklara daha iyi direnç elde etmişlerdir. Biyoteknolojinin yapılmasının farklı yolları vardır 
ve bunlar genetik mühendisliği, aşılama, moleküler marker, doku kültürü ve genomiği 
içerir. Teknoloji değişiyor ve bilim dünyası da öyle ve kim bilir, genetik ve biyoteknolojide 
büyüleyici bir gelişme olabilir. 
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ÖZET 
Bu çalışmada biyogaz üretiminde inek, at ve deve gübresi farklı karışım oranlarında kullanarak elde 
edilecek biyogaz miktarlarının ve biyogaz üretimi açısından en uygun karışım oranlarının 
belirlenmesi amacıyla deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon 
deneyleri laboratuvar ortamında 500 mL’lik cam şişelerde, kesikli fermantasyon yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Deneyler mezofilik sıcaklık şartları altında (35◦C), 34 gün boyunca 
yürütülmüştür. Deneylerde % 4 kuru madde oranı, % 10 aşılama oranı ve 3 farklı gübre ile 10 farklı 
bileşime sahip deney karışımları oluşturulmuştur. Deneylerden elde edilen verilerin analizi 
sonucunda en yüksek biyogaz üretiminin 192 mL/gün ile kuru madde oranı % 4, inek ve at gübresi 
oranı (50/50) ve aşılama oranı % 10 olan R7 uygulamasında elde edildiği belirlenmiştir. 
Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH4) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında 
değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH4) verimi, % 46 ile 
kuru madde oranı % 4 olan, % 100 at gübresinin kullanıldığı ve aşılama oranı % 10 olan R2 
örneğinden elde edilmiştir.  
Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu 
nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm 
reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere 
müdaheleyi gerektirecek her hangi bir duruma rastlanmamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji, Anaerobik Çürütme, Hayvan Gübreleri, Biyogaz 

BIOGAS PRODUCTION FROM COW, HORSE AND CAMEL MANURES WITH 
DIFFERENT MIXTURE RATES BY ANAEROBİC FERMANTATION 

ABSTRACT 
In this study, experiments were carried out in order to determine the amount of biogas to be 
obtained by using cow, horse and camel manure in different mixing ratios in biogas production and 
optimum mixing rates in terms of biogas production. 
Laboratory-scale anaerobic fermentation experiments were carried out in laboratory in 500 mL 
glass bottles by batch fermentation method. The experiments were carried out under mesophilic 
temperature conditions (35 °C) for 34 days. In the experiments, 4% dry matter ratio, 10% 
inoculation rate and 3 different fertilizers and 10 different composition mixtures were formed. As a 
result of the data obtained from the experiments, it was determined that the highest biogas 
production was obtained with R7 mL with dry matter ratio of 4%, cow and horse manure ratio 
(50/50) and grafting rate of 10% with 192 mL / day. 
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It was observed that the methane (CH4) content of the biogas obtained from the experiments varied 
between 2% and 46%. Despite the low biogas production, the highest methane (CH4) yield was 
obtained from R2 sample with 46% dry matter 4%, 100% horse manure and 10% inoculation rate. 
For biogas production under mesophilic conditions, the pH range should be between 6.8 - 7.8. 
Therefore, the pH of the reactor was controlled and no significant decrease in the pH ratio was 
observed. The pH value of all reactors was kept within the ideal range mentioned above, there were 
no conditions requiring intervention in the reactors for 34 days. 
Keywords: Alternative Energy, Anaerobic Digestion, Animal Manures, Biogas 

1. GİRİŞ
Günümüzde tüm ülkeler, küresel ısınmayla mücadele etmekte, enerji açığını kapatmak, çevre 
problemlerini çözebilmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmektedir. Tarımsal potansiyelleri yüksek olan ülkeler, biyokütle ürünü olan 
biyogaz, biyodizel ve biyoetanol üretimi ile bu konuda kendilerine avantaj sağlamaktadır.  
Hayvansal ve bitkisel atıklar için çevresel açıdan kabul edilebilir en etkili çözüm yöntemlerinden 
birisi biyokütle enerji dönüşüm sistemleridir. Bu sistemlerle; organik atıklardan hem enerji hem de 
besin değeri yüksek organik gübre elde edilmektedir [1].  
Fotosentez amacıyla bitkiler tarafından tutulan enerjinin insanların beslenmesi için sadece 1/150’si 
kullanılmaktadır [2]. Hayvanlar ise yemdeki besin maddelerinin ancak % 45’inden yararlanabilirler 
[3]. Bitki besin maddelerinin yarısından fazlası dışkı ile ahır gübresine geçer. Bu nedenle beslenme 
amacıyla kullanılamayan bitkisel ve hayvansal artıkların yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynağı 
olarak kullanılması uzun yıllar boyunca araştırılmış ve bazı sonuçlar uygulamaya aktarılabilmiştir. 
Depolanmaları sırasında hayvan dışkılarının doğal bozunumu sonucu oluşan CH4 salınımı, sera 
gazlarından kaynaklanan küresel ısınmaya neden olması dolayısı ile istenmeyen bir durumdur [4]. 
Ayrıca hayvan gübrelerinin depolanması sırasında içerdikleri azot ve fosfor yüzey sularında 
yaşlanmaya ve toprakla yeraltı sularında kirlenmeye neden olmaktadır [5].  
Metan gazı atmosferde karbondioksite göre daha az bulunmasına karşılık küresel ısınma üzerinde 
23 kat daha fazla etkilidir [6].  
Günümüzde köylerimizin birçoğunda üretilen hayvan gübreleri yakılmaktadır. Bunun milli 
ekonomiye olan zararı küçümsenemeyecek kadar yüksektir. Hayvan gübrelerinin tezek olarak 
yakılmasıyla hem yeterli enerji sağlanamamakta hem de topraklarımızın bu gübreden faydalanması 
engellenmektedir [7].  
Organik madde ihtiva eden atıkların mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi hem çevre kirliliğini 
önleme hem de temiz enerji üretimi sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Ülkemizde gün 
geçtikçe büyükbaş hayvan sayısında artış meydana gelmekte ve bu durum her geçen gün büyükbaş 
hayvan atık miktarının artmasına sebep olmaktadır. Özellikle hayvancılığın yapıldığı bölgelerde bu 
atıklar büyük sorun teşkil etmekte ve o bölgede yaşayan bölge halkı için tehdit oluşturmaktadır. Bu 
nedenle büyükbaş hayvan atıklarının bertarafı her geçen gün önem kazanmakta ve bunun için 
çözüm yolları araştırılmaktadır [8]. 
Hayvan ağırlığı bazında, üretilebilecek günlük ve yıllık yaş gübre miktarları; büyükbaş hayvan canlı 
ağırlığının % 5-6’sı kg-yaş gübre/gün, koyun-keçi canlı ağırlığının % 4-5’i kg-yaş gübre/gün, tavuk 
canlı ağırlığının % 3-4’ü kg-yaş gübre/gün. Bu değerlerden yola çıkarak bir hesaplama 
yapıldığında; 1 ton sığır gübresinden 33 m3 biyogaz, 1 ton kümes hayvanı gübresinden 78m3 
biyogaz, 1 ton koyun gübresinden ise 58 m3 biyogaz üretilebileceği görülebilir [9]. 
Biyogaz üretiminde kullanılan mikroorganizmalar yaşama sıcaklıklarına göre üç gruba ayrılırlar; 
sakrofilik, mezofilik ve termofilik mikroorganizmalar. Sakrofilik mikroorganizmaların yaşam 
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sıcaklığı 25◦C altındaki sıcaklıklardır. Bu sıcaklıklarda materyallerin veya fermentörün ısıtılmasına 
gerek yoktur, ancak bozunma performansı veya gaz üretimi düşüktür. Bu yüzden biyogaz 
tesislerinin ekonomik bir şekilde işletilmesi mümkün değildir. Bilinen metan oluşturucuların büyük 
kısmının sıcaklık isteği 35 ve 42◦C arasındaki sıcaklık alanında bulunmaktadır. Mezofilik alanda 
faaliyet gösteren tesisler uygulamada en yaygın görülenlerdir, çünkü bu sıcaklık alanında nispeten 
yüksek bir gaz verimliliği ve iyi bir süreç kararlılığı sağlanabilmektedir [10]. 
Termofilik koşullarda (50-60 ◦C) anaerobik arıtımın, metabolik hızın yüksek olması gibi 
üstünlüğünün yanında, mezofilik koşullara göre daha az kararlı olması ve daha fazla enerji 
gereksiniminin olması gibi olumsuzlukları vardır [11].  
Anaerobik bozunmanın çeşitli aşamalarına katılan mikroorganizmalar, en iyi büyüyebilecekleri 
farklı pH değerlerine gereksinim duyarlar. Örneğin hidrolize eden ve asit üreten bakteriler için en 
elverişli pH düzeyi 5,2 ile 6,3 arasında bulunmaktadır. Ancak bu bakteriler bu değerlere bağlı 
kalmak zorunda olmayıp, biraz daha yüksek pH değerlerinde de biyokütleyi dönüştürebilirler. 
Ancak faaliyetleri bundan ötürü bir miktar azalır. Buna karşın asetik asit oluşturan bakteriler ve 
metanojenik arkeler mutlaka 6,5 ile 8 arasındaki nötral alanda bulunan bir pH değerine ihtiyaç 
duyarlar [12].  
Alıkonma süresi atıkların fermentör içinde kaldığı süreyi ifade eder. Organik maddelerin 
parçalanarak gaz açığa çıkması ve bu işlemleri gerçekleştiren bakterilerin üreme hızları alıkonma 
süresine bağlıdır. Kullanılan atığın türüne ve üreteç çeşidine göre değişebilir [13].  
Reaktör içindeki gübre ile su karışımından meydana gelen sıvının sürekli veya belli aralıklarla 
karıştırılması gereklidir. Karıştırma, oluşan gazın sıvı üzerinde meydana gelen köpüğü geçip yüzeye 
çıkmasını sağladığı gibi sıvıdaki malzemelerin dibe çökmesini önlemekte ve bakterilerin organik 
maddelerle homojen bir şekilde temas etmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda ise gaz üretimi 
%10-15 artabilmektedir [14]. 
Hayvan gübrelerinin içerisinde yer alan mikroorganizmalar istenen dönüşüm hızına ulaşması için 
yeterli olmayabilir. İşletilmekte olan başka bir tesisten alınan çamur (aşı) yüksek mikroorganizma 
içermesi nedeni ile yeni çalışacak tesisin işletmeye alınma sürecini kısaltır [15]. 
Ağayev, E., Ugurlu, A. laboratuvar şartlarında kesikli ve sürekli sistemlerde at gübresi ve aynı 
zamanda at gübresi ve arıtım çamuru karışımının biyogaz üretim potansiyelini araştırmışlardır. At 
gübresi ile beslenen ve kesikli çalıştırılan setlerde 35 gün sonunda biyogaz üretimi % 0,5, % 1, % 2 
ve % 4 toplam katı madde (TKM) konsantrasyonlarında sırasıyla 339 mL/gUKM, 374 mL/gUKM, 
370 mL/gUKM, 381 mL/gUKM olmuştur. Kesikli sistem çalışmalarının ikinci bölümünde 
araştırmacılar, at gübresinin arıtım çamuru ile karışımının biyogaz üretim verimini incelemişlerdir. 
At gübresi (% 90) ve arıtım çamuru (% 10) karıştırmışlar ve biyogaz verimini iki farklı % 4 ve % 2 
TKM derişiminde incelemişlerdir. 35 gün sonunda biyogaz verimi sırasıyla 410 mL/gTKM ve 425 
mL/g TKM olmuştur [16].  
Alvarez ve Liden yaptıkları anaerobik fermantasyonla biyogaz üretimi deneylerinde lama, koyun ve 
inek gübresi karışımlarını kullanmışlardır. İlk aşamada 5 farklı organik yükleme oranında (0,5-3-4-
6 ve 8 kgUK m gün ), 18 ve 25°C’de deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada her biri 1,8 L 
hacimli 10 reaktör kullanmışlardır. İkinci aşamada ise deneyler 25°C’de en uygun organik yükleme 
oranında değişik oranlarda lama, inek ve koyun gübresi ile yapılmıştır. Araştırmacılar yüksek 
organik yükleme oranlı, düşük hidrolik bekleme süreli ve yüksek uçucu katı içerikli beslemenin 
anaerobik fermantasyon işleminin kararlı halde kalmasında zorluklara neden olduğunu 
belirtmişlerdir. Gübre karışımının fermantasyonunda günlük biyogaz üretimi 290-570 mL, metan 
konsantrasyonu ise % 44-60 aralığında bulunmuştur. Gübre karışımının metan verimi, sadece lama 
gübresinin metan veriminden % 35 daha yüksek bulunmuştur [17]. 
Kalia ve Singh tarafından yapılan çalışmada at gübresi, büyükbaş hayvan gübresi ile 0:1, 1:4, 2:3, 
1:1, 3:2 oranlarında karıştırılarak 250C’de 12 hafta bekletilmiştir. Deneylerde 3 litrelik reaktörler 
kullanılmıştır. Çalışmada her kg saf hayvan gübresi başına 29 L biyogaz üretildiği belirlenmiştir. 

21



Year 3 (2019)   Vol:12                 Issued in DECEMBER, 2019                  www.ejons.co.uk 

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences ISSN 2602 - 4136 

Karşılaştırma amacıyla iki ayrı biyogaz tesisi bir yıl boyunca çalıştırılmıştır. Bu çalışmada 2 m3'lük 
biyogaz tesisi 1:4 oranında at ve sığır gübresi karışımı ile ve 1 m3'lük biyogaz tesisi saf sığır gübresi 
ile çalıştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları günlük ortalama gaz üretimi sırasıyla 21,9 m3 ve 22,6 m3 
biyogaz/kg besin maddesi olmuştur ki, bu da % 20 sığır gübresiyle at gübresi karışımının küçük 
ölçekli tesislerde değerlendirilebileceğini göstermiştir [18]. 
Daha önceki yapılan çalışmalarda inek, at ve deve gübresinin anaerobik arıtılması birlikte 
incelenmemiştir. Bu çalışmada ise farklı karışım oranlarında 3 farklı hayvan gübresinin 34 gün 
boyunca anaerobik fermantasyonu sonucunda üretilen biyogaz miktarı, pH, metan yüzdesinin 
zamana bağlı değişimi incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOD
2.1. Deneyde Kullanılan Materyaller 
Anaerobik fermantasyon ile biyogaz üretiminde materyal olarak süt sığırı gübresi, at gübresi ve 
deve gübresi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan inek, at gübreleri Sincan İlçesindeki “Yeni 
Peçenek” çiftliğinden, deve gübresi ise Büyükşehir Belediyesi Sincan Evcil Hayvanlar Parkı’ndan 
temin edilmiştir. Alınan gübrenin taze olmasına dikkat edilmiştir. Deneyde aşı olarak eklenen 
özümleyici (atık su arıtma tesisi çamuru) ise ASKİ’nin Ankara merkezi Atık su Arıtma Tesisinde 
bulunan anaerobik çamur çürütme tanklarından alınmıştır. 
Hayvansal atıkların özellikleri standart yöntemlere göre belirlenmiştir [19]. Elde edilen sonuçlar 
Çizelge 1’de verilmiştir. 
Çizelge 1. Farklı hayvan gübrelerinin özellikleri 

TKM 

(Toplam Katı Madde) 
miktarı, 

(g TKM / g gübre) 

Nem miktarı, % 

SKM 

(Sabit Katı Madde) 
miktarı, 

(g SKM / g TKM) 

UKM 

(Uçucu Katı Madde) 
miktarı, 

(g UKM / g TKM) 

İnek gübresi 
0,1770 82,2959 0,2553 0,7447 

At gübresi 

0,2693 73,0662 0,1077 0,8923 

Deve gübresi 

0,4053 59,4696 0,2299 0,7701 

2.2. Deney Düzeneği 
Deneylerde 500 mL'lik 10 adet cam şişel kesikli reaktör olarak kullanılmıştır. Her bir reaktör 
içerisine katı madde yüzdesine göre hesaplanan miktarlarda inek, at, deve gübresi, su ve aşı 
mikroorganizma içeren atıksu arıtma çamuru eklenmiştir. Her bir reaktöre eklenen atıksu arıtma 
çamuru eşit miktarlardadır. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon denemesi uygulama 
içerikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra anaerobik arıtım süreci 
başlatılmıştır. pH ölçümleri PL-700 AL markalı pH-metre ile yapılmıştır. Reaktörler 35ºC’ye 
ayarlanmış su banyosuna koyulmadan önce çalkalanarak gübre, su ve özümleyicinin homojen 
şekilde karışması sağlanmıştır. Hazırlanan reaktörler su banyosuna koyulduktan sonra ağızları 
mantar tıpa ile kapatılarak oksijenle etkileşimleri engellenmiştir.  
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Çizelge 2. Atıkların karışım ve aşılama oranları 

Uygulama № Kuru Madde 
İçeriği, (%) 

İnek:At:Deve gübresi 
Oranı, (%) 

Aşılama Maddesi 

Oranı, (%) 

N1 4 100* 10 

N2 4 100** 10 

N3 4 100*** 10 

N4 4 40/30/30 10 

N5 4 40/40/20 10 

N6 4 40/20/40 10 

N7 4 50/50/0 10 

N8 4 50/0/50 10 

N9 4 0/50/50 10 

N10 - - 100 

*inek gübresi, **at gübresi, ***deve gübresi
Anaerobik arıtım süresince mikroorganizmaların etkinlikleri sonucu oluşan biyogaz gaz toplama 
şişesinde toplanmıştır (Şekil 1). 
Gaz toplama şişesinin içinde doygun Na2SO4-H2SO4 çözeltisi kullanılmıştır. Bunun nedeni 
reaktörden gelen gazın bu çözelti içerisinde çözünmemesidir. 
pH ölçümü ve diğer analizler doğrultusunda sistemden elde edilen gazın belirli aralıklarla ölçümü 
yapılmış ve bileşimi, içeriğindeki metan yüzdesi belirlenmiştir. Toplanan gazda % CH4 içeriği SA-
M201-IRCH4 markalı gaz analizör cihazı ile yapılan ölçümler sonucunda belirlenmiştir. 
Deney düzeneğinde reaktör ile gaz toplama şişesi arasında üç adet iki yollu vanalı musluk, bir adet 
üç yollu dönüştürücü kullanılmıştır. İki yollu musluk, pH ayarlaması için reaktör açıldığı zaman 
toplanan gazın sistemden kaçmasına engel olmak için kullanılmıştır. Üç yollu dönüştürücü ise; gaz 
toplama şişesinde toplanan gazın gaz örnekleme torbasına aktarılmasında kullanılmıştır. Gaz 
toplama şişesi ile düzey şişesi arasında da bir adet iki yollu musluk takılmıştır. Bu musluktan gaz 
toplama şişesine çözeltinin doldurulmasında ve düzeyinin ayarlanmasında yararlanılmıştır. 
Sistemde malzemeler arasındaki bağlantılar da silikon hortum ile yapılmıştır. Kullanılan silikon 
hortum boylarının tüm sistemde eşit olmasına dikkat edilmiştir. Sistem kurulduktan sonra 
reaktörlerden hava basılarak sistemden hava kaçağı olup olmadığı denetlenmiştir. Deney düzeneği 
çizimsel gösterimi Şekil 1'de verilmiştir. 
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Şekil 1. Deney düzeneğinin çizimsel gösterimi 
Biyogaz üretiminde önemli etkenlerden birisi olan sıcaklık, deney düzeneğinde sabit tutulmuştur. 
Reaktörlerin aynı sıcaklıkta kalmasını sağlamak için Memmert WNB 14 markalı su banyosu 
kullanılmıştır.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. pH’ın Zamana Bağlı Değişimi 
pH değeri anaerobik arıtımda mikroorganizmaların etkinliklerinin sürekliliği açısından oldukça 
önemli bir parametredir. Yapılan bu çalışmada, rektörün çalışmaya ilk başlatıldığı günden itibaren 
belirli aralıklarda pH değerindeki olan değişiklikler bakılmış ve zamanla olan değişimleri 
gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak elde edilen bulgular Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3. pH’ın zamana bağlı değişimi 

Zaman 
(gün) 

pH 

R
1 

(%
10

0 
İG

) 

R
2 

(%
10

0 
A

G
) 

R
3 

(%
10

0 
D

G
) 

R
4 

(4
0/

30
/3

0)
 

R
5 

 (4
0/

40
/2

0)
 

R
6 

 (4
0/

20
/4

0)
 

R
7 

(5
0/

50
/0

) 

R
8 

(5
0/

0/
50

) 

R
9 

(0
/5

0/
50

) 

R
10

 

(%
10

0 
A

Ç
) 

1 6,75 7,38 7,74 7,05 7,01 7,09 6,92 7,05 7,58 7,68 

4 6,84 7 7,36 6,88 6,85 6,95 6,77 7 7,15 7,65 

8 7,42 7 7,38 7,27 7,21 7,31 7,16 7,32 7,09 7,61 

12 7,33 7,31 7,35 7,36 7,3 7,32 7,27 7,35 7,39 7,52 

16 7,48 7,43 7,37 7,42 7,39 7,37 7,42 7,34 7,33 7,36 

22 7,48 7,4 7,35 7,44 7,42 7,37 7,38 7,38 7,32 7,33 

28 7,47 7,5 7,3 7,37 7,41 7,38 7,36 7,39 7,33 7,32 

34 7,48 7,47 7,34 7,38 7,44 7,52 7,54 7,34 7,52 7,32 
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Ayrıca elde edilen sonuçlar grafiksel olarak Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2. pH’ın zamana bağlı değişimi 
Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu 
nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm 
reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere 
müdaheleyi gerektirecek her hangi bir duruma rastlanmamıştır.  
3.2. Biyogaz Çıkışının Zamana Bağlı Değişimi 
Üretilen biyogaz hacmi, hacimsel değişim prensibi (volume displacement principle) kullanılarak 
belirlenmiştir. Reaktör çalışmasının ilk gününden son çalışıldığı güne kadar günlük ortalama gaz 
çıkışına bakılmış ve belirli aralıklarda gaz ölçümü yapılarak üretilen gazın içerisindeki metan yüzdesi 
belirlenmiştir. Günlük ortalama gaz hacmi ile ilgili veriler Şekil 3,4,5,6’da verilmiştir. 
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Şekil 3. Günlük biyogazın zamana bağlı değişimi (1-10 gün) 

Şekil 4. Günlük biyogazın zamana bağlı değişimi (11-20 gün) 

Şekil 5. Günlük biyogazın zamana bağlı değişimi (21-30 gün) 
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Şekil 6. Günlük biyogazın zamana bağlı değişimi (31-34 gün) 

3.3. Metan Yüzdesinin Zamana Bağlı Değişimi 

Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH4) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında 
değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH4) verimi, deneylerin 
19. gününde % 46 ile kuru madde oranı % 4, % 100 at gübresi ve aşılama oranı % 10 olan R2
uygulamasında elde edilmiştir. 

Şekil 7. Metan yüzdesinin zamana bağlı değişimi 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada biyogaz üretiminde inek, at ve deve gübresi farklı karışım oranlarında kullanarak elde 
edilecek biyogaz miktarlarının ve biyogaz üretimi açısından en uygun karışım oranlarının 
belirlenmesi amacıyla deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon 
deneyleri laboratuvar ortamında 500 mL’lik cam şişelerde, kesikli fermantasyon yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Deneyler mezofilik sıcaklık şartları altında (35◦C), 34 gün boyunca 
yürütülmüştür. Deneylerde % 4 kuru madde oranı, % 10 aşılama oranı ve 3 farklı gübre ile 10 farklı 
bileşime sahip deney karışımları oluşturulmuştur. Deneylerden elde edilen verilerin analizi 
sonucunda en yüksek biyogaz üretiminin 192 mL/gün ile kuru madde oranı % 4, inek ve at gübresi 
oranı (50/50) ve aşılama oranı % 10 olan R7 uygulamasında elde edildiği belirlenmiştir.  
Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH4) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında 
değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH4) verimi, % 46 ile 
kuru madde oranı % 4 olan, % 100 at gübresinin kullanıldığı ve aşılama oranı % 10 olan R2 
örneğinden elde edilmiştir.  
Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu 
nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm 
reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere 
müdaheleyi gerektirecek her hangi bir duruma rastlanmamıştır. 
Biyogaz kullanımı küresel ısınmanın en önemli sorumlularından sera gazı emisyonlarını 
azaltmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyogaz kullanımının artırılması enerji 
tarımının geliştirilmesinin önemli bir parçasıdır. Bu çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olacaktır. 
Fermantasyonun son ürünü olarak ortaya çıkan fermante olmuş maddenin toprak gübrelemesinde 
kullanılması çevresel yararları ve finansal kaynakların korunmasının yanı sıra enerji tüketimini de 
azaltacaktır. Anaerobik fermantasyon doğa dostu, çevresel yararları optimize edilmiş ve ekonomik 
olarak verimli olmalıdır. Biyogaz üretiminde konvansiyonel anaerobik fermantasyon yerine, 
organik maddelerin birlikte fermantasyonu tekniğinin (ko-fermantasyon) uygulanması ile anaerobik 
fermantasyonda değişik materyallerin kullanılması sağlanarak, fermantasyon hammaddeleri 
çeşitlendirilecek ve süreç verimliliği artırılacaktır. 
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İKİ ŞEKER SORGUM ÇEŞİDİNDE HASAT ZAMANININ KİTLE VE ŞURUP VERİMİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
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ÖZET 
Bu araştırma Şanlıurfa ili ekolojik koşullarında Harran Üniversitesi Eyyubiye Kampusu tarla bitkileri 
uygulama alanında 2015 yılında yürütülmüştür. İki şeker sorgum çeşidinin farklı hasat zamanlarının 
kitle ve şurup verimine etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bölünmüş parseller deneme 
desenine göre 3 tekerrür şeklinde yürütülmüştür. Ana parsellerde çeşitler yer almaktadır. Bunlar; 
PHS ve Samsun yerel çeşitleridir. Alt parselleri oluşturan hasat zamanları %50 çiçeklenme dönemi, 
süt olum dönemi, hamur olum dönemi ve tam olum dönemidir. PHS çeşidinin yeşil ve kuru ot 
verimleri, şerbet oranı Samsun yerel çeşidinden daha yüksek olarak saptanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Sorgum, Çeşit, Hasat Zamanı, Şeker 

THE EFFECTS OF HARVEST TIME ON BIOMASS AND SYRUP YIELDS OF SWEET 
SORGHUM 

ABSTRACT 
This research was done on farm plant application area of Eyyubiye Campus of Harran University, in 
the ecological condition of the city Şanlıurfa. This research was done in order to detect the effect of 
different time harvesting of two different sweet sorghums on mass and syrup productivity. The 
research was done three times repeatedly according to divided parcels trial pattern. There are different 
types on main parcels. These types are PHS and Samsun local. The harvesting times of Subparsels 
were % 50 bloomingtime, milk availability time, dough availability time and fully availability time. 
It is detected that percentage of sherbet, green and dried weed productivity of PHS type is higher. 
Keywords: Sorghum, Type, Harvest Time, Sugar 

GİRİŞ 
Şeker sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) bitkisi tek yıllık olup, yüksek verim etkisi ve büyüme 
özelliğinden ötürü biyoenerji için hammadde olarak kullanılır. Şeker sorgum melasından da hayvan 
besleme amaçlı faydalanılır. Aynı zamanda yenilenebilir enerjide gelişme dikkate alındığında, şeker 
sorgumdan biyoenerji üretimi yapılıp gelecekte beslenme ve yakıt gibi taleplerin karşılanacağı 
belirtilmektedir (Walter ve Andrea, 2012). 
Şeker sorgumun eskiden ülkemizde özellikle Karadeniz ve Trakya bölgelerinde  lokal  şurup  ve  silaj  
üretiminde  sınırlı  olarak  yetiştirilmesine  rağmen,  dünyanın  değişik bölgelerinde enerji, kağıt ve 
lif üretiminde de kullanıldığı bilinmektedir (Steduto ve ark., 1999; Turgut ve ark., 2005; Avcıoğlu ve 
ark., 2009). 
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Türkiye’de kaba yem açığı bulunmaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 
meraların zayıf olduğunu bildiren (Seydoşoğlu ve Kökten, 2019; Seydoşoğlu ve ark. 2019; 
Seydoşoğlu ve ark. 2018) araştırıcıların yem bitkileri ekiminin son derece önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Bu açığı bioması yüksek baklagil ve buğdaygil yem bitkileri yetiştiriciliği yaparak en 
eza indirilebileciğini bildiren pek çok araştırıcı bulunmaktadır (Kökten ve ark. 2018; Kökten ve ark. 
2019)    
Araştırmanın amacı, Şanlıurfa’da yetiştirilen iki ayrı şeker sorgum çeşidinde, farklı hasat 
zamanlarının kitle ve şurup verimine olan etkilerinin bulunmasıdır. 

 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışma, Harran Üniversitesi Eyyubiye kampüsü tarla bitkileri uygulama alanında 2015 yazlık 
ikinci ürün yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Araştırmada, bitkisel materyal olarak iki şeker 
sorgum çeşidi kullanılmış olup, çeşitler; PHS ve Samsun ilinden elde edilen yerel hattır. Deneme 
yerine ait toprak özellikleri incelendiğinde, ana materyal alüviyal, derin profilli olup, ikizce serisi 
toprakları içerisindedir. Tüm profilin kireç ve potasyum oranı yüksek olup, buna karşılık fosforca 
fakirdir. Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu iklim bölgesinde yer almakla beraber, Akdeniz ikliminin 
etkisi de kısmen görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık olan bir iklim özelliğine 
sahiptir. Araştırma 2015 yılı yaz sezonunda ikinci ürün olarak tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 
deneme desenine göre 3 tekerrür şeklinde yürütülmüştür. Ana parselde çeşitler PHS ve Samsun Yerel 
(SY), alt parselde ise %50 çiçeklenme, süt olum,  hamur olum, tam olum hasat zamanları 
bulunmaktadır. Ekim, deneme alanı sulama olanaklarına sahiptir. Ayrıca gerektiği zaman kıraç 
şartlara da uygun araştırma yürütülebilmektedir. Alan, ekime hazır hale getirilmek için normal tohum 
yatağı hazırlama metotları kullanılmıştır. Parselasyon işlemleri yapıldıktan sonra, her bir alt parsel 5 
metre uzunluğunda sıra arası mesafe 70 cm ve sıra üzeri 5 cm olarak 4 sıra şeklinde ekilmiştir. Ekim 
elle yapılmıştır. Ekimle birlikte 10 kg/da N 10 kg/da P 20-20-0 gübresi uygulanıp, ekimden sonra 
birinci sulama öncesinde 5 kg/da N uygulanmıştır. Sulama, bitki boyu izin verinceye kadarki 
dönemde yağmurlama daha sonra ise karıklarla 7 ila 10 gün ara ile yapılmıştır. Tarla denemesinde 
normal bakım şartlarında yürütülüp çapalama işlemi bitki boyu 30-40 cm’ye ulaştığında yapılmıştır. 
Çapalama işlemi ile birlikte üst gübre verilmiştir. Hastalık ve zararlılarla mücadele geleneksel 
yöntemlere göre uygulanmıştır. Hasat, aşağıda belirtilen farklı fizyolojik olum dönemlerinde elle 
yapılmıştır. Hasat dönemleri yönünden incelendiğinde; %50 çiçeklenme dönemi, süt olum dönemi, 
hamur olum dönemi ve tam olum dönemlerinde hasat işlemleri yapılmıştır. Deneme incelenen 
özellikler, %50 çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, bitki boyu, sap kalınlığı, yeşil ot 
verimi, yeşil otta yaprak, sap ve salkım oranları ve kuru madde verimleri parametreleri incelenmiştir. 
Bu çalışma sonrasında, veriler bölünmüş parseller deneme desenine göre varyans analizine tabi 
tutulup, ortalamalar arasında gözlenecek farklılıklar LSD (% 5)’ye göre belirlenmiştir. İstatistik 
Analizler SAS Analiz Programında gerçekleştirilmiştir. 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
% 50 çiçeklenme gün sayısında çeşitler ve hasat zamanları arasında istatistiksel olarak önemli fark 
bulunmamaktadır. Araştırmada incelenen çeşitler ve farklı hasat zamanı uygulamalarındaki değerler 
ve ortalamaları Çizelge 1’de görülmektedir. Anılan karakterin çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre 
farklı gurubun oluşmadığı gözlenebilir. %50 çiçeklenme gün sayısına ait değerler Çeçen ve ark. 
(2005) bulgularına kısmen benzer olarak bulunmuştur. 
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Çizelge 1. Araştırmada incelenen özellikler 

Hasat Zamanı 

%50 Çiçeklenme gün sayısı Şerbet Oranı (%) Bitki Boyu (cm) 

Çeşitler Çeşitler Çeşitler 

PHS SY Ortalama PHS SY Ortalama       

% 50 Çiçeklenme 63,30 64,00 63,70 23,27 27,8 25,53 2,30 b 2,43 a 2,36 

Süt Olum 63,30 63,70 63,50 29,67 26,5 28,08 2,74 a 2,33 a 2,54 

Hamur Olum 63,70 63,30 63,50 31,37 25,93 28,65 2,59 ab 2,35 a 2,47 

Tam Olum 64,00 63,70 63,80 17,2 19,07 18,13 2,61 ab 2,37 a 2,49 

Ortalama 63,60 63,70  25,38 24,83  2,56 2,37  

 
Yapılan varyans analizi sonucunda şerbet oranı bakımından çeşit, hasat zamanı ve çeşit * hasat 
zamanı interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 1). Hasat zamanlarının 
ortalama şerbet oranı %18.13-28.65 değerleri arasında değişmiştir. En yüksek şerbet oranı hamur 
olum dönemindeki hasattan elde edilirken, en düşük tam olum dönemindeki hasat zamanından elde 
edilmiştir. Hasat zamanları bakımından PHS çeşidinin şerbet oranı %17.20 -31.37 değerleri arasında 
değişirken, Samsun Yerel çeşidinin ise %19.07- 27.80 değerleri arasında değişmiştir. PHS çeşidinde 
en yüksek şerbet oranı hamur olum dönemindeki hasattan elde edilirken, Samsun Yerel çeşidinin %50 
çiçeklenme dönemindeki hasattan elde edilmiştir (Çizelge 1). Vietor ve Miller, (1990); Dweikat, 
(2011) bitkideki toplam şeker oranının %15-23 arasında olduğunu belirtmişler ve bu araştırmada elde 
ettiğimiz şerbet oranı değerleri daha yüksek bulunmuştur.  
Yapılan varyans analizi sonucunda bitki boyu bakımından çeşitler arasında 0,05 düzeyinde önemli 
bulunurken, hasat zamanı ve çeşit x hasat zamanı interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz 
bulunmuştur (Çizelge 1). Hasat zamanlarının ortalama bitki boyu 2.36-2.54 m değerleri arasında 
değişmiştir. En yüksek bitki boyu süt olum dönemindeki hasattan elde edilirken, en düşük %50 
çiçeklenme dönemindeki hasat zamanından elde edilmiştir. Hasat zamanları bakımından PHS 
çeşidinin bitki boyu 2.30 - 2.74 m değerleri arasında değişirken, Samsun Yerel çeşidinin ise 2.33 – 
2.43 m değerleri arasında değişmiştir. PHS çeşidinde en yüksek bitki boyu süt olum dönemindeki 
hasattan elde edilirken, Samsun Yerel çeşidinin %50 çiçeklenme dönemindeki hasattan elde 
edilmiştir (Çizelge 1). Çeşitlerden elde edilen bitki boyuna ait değerler Baytekin (1990), bulgularıyla 
uyumlu bulunmuştur.   
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Çizelge 2. Araştırmada incelenen bazı özellikler 

Hasat Zamanı 

Sap Kalınlığı (cm) Yeşil Ot Verimi (kg/da) Yaprak Oranı (%)  

Çeşitler Çeşitler Çeşitler 

PHS SY Ortalama PHS SY Ortalama PHS SY Ortalama 

% 50 Çiçeklenme 1,73 1,69 1,71 4 768,95 b 4 249,74ab 4 509,34 25,5 23,78 24,64 a 

Süt Olum 1,61 1,52 1,56 5 094,38 ab 4 418,90a 4 756,64 19,1 17,33 18,22 b 

Hamur Olum 1,66 1,27 1,46 5 817,51 a 4 030,02b 4 923,77 17,81 15,22 16,52 b 

Tam Olum 1,76 1,58 1,67 5 374,52 ab 4 610,44a 4 992,48 9,54 10,46 10,00 c 

Ortalama 1,69 1,51  5 263,84 a 4 327,28 b   17,99 16,7   

Yapılan varyans analizi sonucunda sap kalınlığı bakımından çeşit, hasat zamanı ve çeşit * hasat 
zamanı interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 2). Hasat zamanlarının 
ortalama sap kalınlığına 1.46-1.71 cm değerleri arasında değişmiştir. En yüksek sap kalınlığı %50 
çiçeklenme dönemindeki hasattan elde edilirken, en düşük hamur olum dönemindeki hasat 
zamanından elde edilmiştir. Hasat zamanları bakımından PHS çeşidinin sap kalınlığına 1.61 – 1.76 
cm değerleri arasında değişirken, Samsun Yerel çeşidinin ise 1.27 – 1.69 cm değerleri arasında 
değişmiştir. PHS çeşidinde en yüksek sap kalınlığına tam olum dönemindeki hasattan elde edilirken, 
Samsun Yerel çeşidinin %50 çiçeklenme dönemindeki hasattan elde edilmiştir (Çizelge 2). 
Yapılan varyans analizi sonucunda yeşil ot verimi bakımından çeşitler arasında 0,01 düzeyinde 
önemli bulunurken, hasat zamanı ve çeşit x hasat zamanı interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz 
bulunmuştur (Çizelge 2). Hasat zamanlarının ortalama yeşil ot verimi 4 509 - 4 992 (kg/da) değerleri 
arasında değişmiştir. En yüksek yeşil ot verimi tam olum dönemindeki hasattan elde edilirken, en 
düşük %50 çiçeklenme dönemindeki hasat zamanından elde edilmiştir. Hasat zamanları bakımından 
PHS çeşidinin yeşil ot verimi 4 768 - 5 817 (kg/da) değerleri arasında değişirken, Samsun Yerel 
çeşidinin ise 4 030 - 4 610 (kg/da) değerleri arasında değişmiştir. PHS çeşidinde en yüksek yeşil ot 
verimi hamur olum dönemindeki hasattan elde edilirken, Samsun Yerel çeşidinin tam olum 
dönemindeki hasattan elde edilmiştir (Çizelge 2). Güçük ve Baytekin (1999) tarafından yapılan 
araştırmalardan daha düşük sonuçlar gözlenmiştir.  
Çizelge 3. Araştırmada incelenen özellikler 

Hasat Zamanı 

Sap Oranı (%) Salkım Oranı (%) Kuru Madde Verimi (kg/da) 

Çeşitler Çeşitler Çeşitler 

PHS SY Ortalama PHS SY Ortalama PHS SY Ortalama 

% 50 Çiçeklenme 69.94 69.24 69.59 c 4,56 6,98 5,77 b 463,76 339,77 389,37 

Süt Olum 75.83 74.38 75.10 b 5,08 8,29 6,68 b 459,89 407,28 433,59 

Hamur Olum 69.41 72.54 70.98 c 12,78 12,24 12,51 a 495,44 319,77 407,61 

Tam Olum 78.33 79.53 78.93 a 12,13 10,01 11,07 a 590,42 486,33 538,38 

Ortalama 73.38 73.92   8,64 a 9,38 a   505,89 388,29   
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Yapılan varyans analizi sonucunda yeşil ot verimi bakımından hasat zamanları 0,01 düzeyinde önemli 
bulunurken, çeşitler ve çeşit x hasat zamanı interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur 
(Çizelge 3).  Hasat zamanlarının ortalama yaprak oranı %10.00 - 24.64 değerleri arasında değişmiştir. 
En yüksek yaprak oranı %50 çiçeklenme dönemindeki hasattan elde edilirken, en düşük tam olum 
dönemindeki hasat zamanından elde edilmiştir. Hasat zamanları bakımından PHS çeşidinin yaprak 
oranı %9.54 - 25.50 değerleri arasında değişirken, Samsun Yerel çeşidinin ise %10.46 - 23.78 
değerleri arasında değişmiştir. PHS çeşidinde en yüksek yaprak oranı %50 çiçeklenme dönemindeki 
hasattan elde edilirken, Samsun Yerel çeşidinin ise %50 çiçeklenme dönemindeki hasattan elde 
edilmiştir (Çizelge 3). Çalışmada elde ettiğimiz bulgular Özbilen (1991), ortalama bitki yaprak 
oranının %12.39 olduğu değerden daha yüksek olarak gözlenmiştir.  
Yapılan varyans analizi sonucunda sap oranı bakımından hasat zamanları 0,01 düzeyinde önemli 
bulunurken, çeşitler ve çeşit x hasat zamanı interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur 
(Çizelge 3).  Hasat zamanlarının ortalama sap oranı %69.59 -78.93 değerleri arasında değişmiştir. En 
yüksek sap oranı tam olum dönemindeki hasattan elde edilirken, en düşük %50 çiçeklenme 
dönemindeki hasat zamanından elde edilmiştir. Hasat zamanları bakımından PHS çeşidinin sap oranı 
%69.41-78.33 değerleri arasında değişirken, Samsun Yerel çeşidinin ise %69.24- 79.53 değerleri 
arasında değişmiştir. PHS çeşidinde en yüksek sap oranı tam olum dönemindeki hasattan elde 
edilirken, Samsun Yerel çeşidinin ise tam olum dönemindeki hasattan elde edilmiştir (Çizelge 3). 
Özbilen (1991), sonuçlarında tespit edilen ortalama bitki sap oranı %87.54’den daha düşük bulgular 
saptanmıştır. 
Yapılan varyans analizi sonucunda salkım oranı bakımından hasat zamanları 0,01 düzeyinde önemli, 
çeşit x hasat zamanı interaksiyonu 0,05 düzeyinde önemli bulunurken, çeşitler istatistiki olarak 
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3). Hasat zamanlarının ortalama salkım oranı %5.77 -12.51 değerleri 
arasında değişmiştir. En yüksek salkım oranı hamur olum dönemindeki hasattan elde edilirken, en 
düşük %50 çiçeklenme dönemindeki hasat zamanından elde edilmiştir. Hasat zamanları bakımından 
PHS çeşidinin salkım oranı %4.56-12.78 değerleri arasında değişirken, Samsun Yerel çeşidinin ise 
%6.98- 12.24 değerleri arasında değişmiştir. PHS çeşidinde en yüksek salkım oranı hamur olum 
dönemindeki hasattan elde edilirken, Samsun Yerel çeşidinin ise hamur olum dönemindeki hasattan 
elde edilmiştir (Çizelge 3). Araştırmada gözlenen salkım oranları Keskin ve ark. (2005)’in verileriyle 
(% 10,9-%19,18) uyumlu çıkmıştır. 
Yapılan varyans analizi sonucunda kuru madde verimi bakımından çeşitler arasında 0,05 düzeyinde 
önemli bulunurken, hasat zamanı ve çeşit x hasat zamanı interaksiyonu istatistiki olarak önemsiz 
bulunmuştur (Çizelge 3). Hasat zamanlarının ortalama kuru madde verimi 389.37 - 538.38 (kg/da) 
değerleri arasında değişmiştir. En yüksek kuru madde verimi tam olum dönemindeki hasattan elde 
edilirken, en düşük %50 çiçeklenme dönemindeki hasat zamanından elde edilmiştir. Hasat zamanları 
bakımından PHS çeşidinin kuru madde verimi 459.89-590.42 (kg/da) değerleri arasında değişirken, 
Samsun Yerel çeşidinin ise 319.77– 486.33 (kg/da) değerleri arasında değişmiştir. PHS çeşidinde en 
yüksek kuru madde verimi tam olum dönemindeki hasattan elde edilirken, Samsun Yerel çeşidinin 
ise tam olum dönemindeki hasattan elde edilmiştir (Çizelge 3). Kuru madde verimine ait elde 
ettiğimiz bulgular Baytekin (1995)’e ait değerlerden düşük bulunmuştur. 

 
SONUÇ  
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sulanan alanlarda kışlık ürünlerin hasadından sonra oldukça uzun 
zaman kalmaktadır. İkinci ürün yetiştirme koşullarında, şeker sorgum yetiştirmek ve etonol 
üretiminde kullanmak, ülkemizin enerji açığını azaltmada önemli rol oynayacaktır. Diğer yandan 
şeker sorgumu hamur olum döneminde hasat etmek suretiyle hayvancılığın silaj ihtiyacını karşılamak 
mümkün olduğu gibi, biyogaz üretiminde de kullanmak mümkündür ve bölge koşulları bu alanlarda 
büyük potansiyele sahiptir. 
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ABSTRACT  
Heavy metals (HMs) are the main pollutants in the environment. Over many years, high loadings of 
chemical fertilizers in intensive crop productions in Iran leads to environmental risks and ecological 
wastage. For better and accurate fertilizer recommendation, it is necessary to investigation of HMs 
sorption in soils. Heavy metals are one of the types of chemical pollutants in the environment. Attention 
to soil contamination is an issue that should be addressed in greenhouse crops. The present study was 
carried out to investigate the phytochemical properties of Ocimum basilicum L. grown in greenhouse and 
non-greenhouse soils. The qualitative analysis showed the higher amounts of TFC, TPC, and radical 
scavenging activity in the plants grown in no greenhouse conditions. The results show the effect of soil 
contamination on the phytochemical composition of the plant. 
Keywords: Greenhouse, Heavy metals, medicinal plants, pollution 

 
INTRODUCTION 
 With the rapid urbanization and increasing demand for agricultural products, the greenhouse cultivations 
in many countries are growing rapidly today [8], so that compared to the open cultivations, green house 
productions have more economic performance for agriculture producers [20]. More countries are now 
involved in greenhouse productions, such as Europe, Canada, Mexico and United States of America 
(especially California and Florida).  
 Greenhouses are growing widely in other Asian countries as India, Japan and South Korea [9, 15]. The 
Iran ranks is twentieth in the greenhouse productions in the world. More vegetables are produced in Iran 
in greenhouse cultivation systems including cucumber (Cucumis sativus L.), tomato (Lycopersicon 
esculentum Mill.), sweet pepper (Capsicum annuum L.), strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) and 
medicinal plants such as basil (Ocimum basilicum L.). Basil is an annual, or sometimes perennial, herb 
used for its leaves. Depending on the variety, plants can reach between 30 cm (0.98 ft) and 150 cm 
(4.9 ft). Its leaves are richly green and ovate, but otherwise come in a wide variety of sizes and shapes 
depending on cultivar. Leaf sizes range from 3 cm (1.2 in) to 11 cm (4.3 in) long, and between 1 cm 
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(0.39 in) and 6 cm (2.4 in) wide. The plant grows a thick, central taproot. Its flowers are small and white, 
and grow from a central inflorescence that emerges from the central stem atop the plant [4, 17]. It is well 
known that, despite the quantity of agricultural products, attention to quality is a crucial factor that should 
be considered [7]. Greenhouse production systems have beneficial effects and also have detrimental 
effects on environment and agriculture sector [11, 20]. Greenhouse cultivations by providing artificial 
conditions have an especially important role in agricultural development. Increased production per unit 
area, produce more than one crop per year, precise control of pests and disease with biological methods, 
continuity of work and production in all seasons of the year are the most important factors that leads the 
farmers into the greenhouse cultivation in Iran.  The quality of human life depends on the chemical 
composition of used food and environment conditions [2]. Poor management and lack of attention to 
scientific principles in greenhouse cultivations due to low awareness of farmers has created many 
environmental problems [11, 22]. Intensive management in green houses includes application of 
excessive chemical and organic fertilizers and pesticides, large cropping index and high temperature that 
somehow causes to ecological and soil pollution problems like the accumulation of contaminations in 
soil and plants. Accumulation of heavy metals in plants, leading to a risk to human health in the food 
chain as consumers of agricultural products [16, 19].  
Since greenhouse medicinal plants consumption has become an important part of human diet, to ensure 
food safety, it is essential to investigate the heavy metals accumulation in the plant tissues. So the aim of 
this study was to assess the influence of high rate application of fertilizers on heavy metals accumulation 
and mobility in plant tissues of Ocimum basilicum L.  

 
MATERIAL AND METHOD 
Study area and soil sampling  
The studied area is a greenhouse town in Hamedan province (latitude 35o 00' N and longitude 49o 00' E), 
with 7000 m2 area and 60 sunlight greenhouses that is a main center of production of greenhouse 
vegetables in Hamedan. The management approach in greenhouses of both studied areas are based on 
the use of manure and chemical fertilizers in different amounts. The usual style of irrigation in 
greenhouses is drip irrigation. Greenhouses are planted alternately in each 6 months of year. Soil samples 
were collected in August 2016. Sampling in each site was done in surface depth (0-20 cm), using 
stainless-steel auger. Each soil sample was a mixture of five sub-samples, and collected using 
polyethylene bags and pre-treatment by being air-dried at room temperature (25±1 oC), ground and sieved 
through 2- mm for physiochemical analysis.  

Physiochemical analysis  
Soil properties were determined according to methods given in Rowell (1974). Soil pH was measured 
using 1:5 soil to water ratio suspension with a glass electrode pH meter (model Inolab pH 7110). Soil 
electrical conductivity (EC) was measured using a glass electrode (model 712 conductometer) after 
mixing the soil with water (1:5, w/v). Organic matter was determined according to the Walky-Black 
method, which is based on the oxidation of organic matter with K2Cr2O7 and H2SO4   and titration with 
FeSO4.  
Calcium carbonate (CaCO3) was determined after boiling of 2.5 g soil with 25 ml of 0.5 N HCl and 
titration with 0.25 N NaOH. Three fractions (sand, silt, clay) of soil were determined for each sample 
following the pipette method. In accordance with Lindsay and Norvell (1978), mixed extractants consist 
of 0.005 mol l-1 DTPA (Diethylene triamine penta acetic acid), 0.01 mol L-1 CaCl2 and 0.1 moL-1 TEA 
(tri ethanol amine) in pH 7.3 was used to extract available heavy metals (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn). 
Total heavy metals content were determined after digestion of 2 g soil samples with 15 ml 4 N HNO3 
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(Sposito,1986). Total content and available concentration of different heavy metals were measured using 
atomic adsorption spectrometer. The concentration of heavy metals were present as mg kg-1 dry weight. 
Two replications were analysed per sample to control the accuracy of the results. 
Extracts preparation Leaves of Ocimum basilicum L. harvested from the experimental field and were cut 
into minor pieces and dried (23 °C) and powdered. Methanol was the extraction solvents. Extraction 
procedure included the adding of 25 mL solvent to 2 g sample and shaking for 180 min at low speed. So 
the extract was passed through Whatman filter paper (Number 1.) (Whatman Ltd., England). Extraction 
was done using magnetic stirring. The solutions were sealed so kept at 4 °C until experiments. During 
the extraction process, light exposure avoided. 

Total phenolic content (TPC) 
Measuring of the total phenolic compounds in flowers was performed by Folin- Ciocalteau method 
adapted from Singleton et al. (1999). in details, 10 μL of methanolic extracts and 1600 μL of distilled 
water was mixed together then 200 μL of Folin-Ciocalteau reagent (10% V/V prepared in distilled water) 
were added and left at 25°C for 5 min, then 200 μL of sodium carbonate (7.5%) was added and kept for 
30 min (at 25°C in dark place). The absorbance of the solution was determined at 760 nm using a 
spectrophotometer (DB-20/DB-20S UV/Visible Spectrophotometer, USA) for quantitative analysis of 
TPC, the gallic acid was used as an external standard, and TPC was expressed as mg gallic acid g-1 DW. 

Total flavonoid content (TFC) 
The analysis of total flavonoid content in flower extracts was carried out by aluminum chloride 
colorimetric method. Briefly, 30 μL of the extract was mixed with 150 μL of sodium nitrate (5% w/v) 
and was allowed to stand for 5 min, followed by the addition 3 mL of Aluminum chloride hexahydrate 
(10% w/v) and incubated for 5 min, Then, 1 mL of NaOH (1.0 M) was added and the mixture was diluted 
to the mark with distilled water. After incubation at 25°C in dark place for 30 min, the absorbance of the 
solution was measured at 510 nm by spectrophotometer. For the quantification of TFC, the Quercetin 
(QE) was used as an external standard, and TFC was expressed as mg QE g-1 DW [6].  

Radical scavenging activity 
The radical scavenging activity of extracts was evaluated using the colorimetric method described by 
Brand-Williams et al (1995). Briefly, 15 μL of methanolic extract was mixed with 2.0 mL of the DPPH 
solution and the mixture was incubated in dark place at 20°C for 30 min. Then the absorbance of the 
solution was measured at 517 nm. The following equation was used to calculation of DPPH inhibition 
[5]: 

Inhibition (%) = [(A control− A sample) /Acontrol] ×100                                                               Eq (1)                                                               
Where A control and A sample are the absorbance of the control and the sample respectively.  

Super oxide radical scavenging activity  
Super oxide radical scavenging activity of samples was determined according to Jing and Zhao (1995). 
Briefly, 1 ml of extract was added to 9 ml of 5 mM Tris-HCl buffer (pH 8.2). Then, 40 μL of 4.5 mM 
pyrogallol was added to the mixture. The mixture was shaken for 3 min and the absorbance of the solution 
was measured at 420 nm by spectrophotometer (Similar concentration extract was used as the blank to 
eliminate interference). Super oxide radical scavenging activity was expressed by the oxidation degree 
of a test group in comparison to that of the control. The percentage of scavenging effect was calculated 
using the following equation [9]:  
Super oxide radical scavenging (%) = [(A0-A1/A0)] ×100                                                    Eq. (2) 
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Where A0 is theabsorbance of the Tris-HCl buffer with pyrogallol, A1is the absorbance of the extract 
addition.  

Nitric oxide radical scavenging activity  
Nitric oxide radical inhibition can be estimated by the use of Griess Illosvoy reaction (Garrat, 1964). In 
this assay, Griess Illosvoy reagent was modified by using naphthyl ethylene diamine dihydrochloride 
(0.1% w/v) instead of 1-napthylamine (5%). 3 mL of the solution containing sodium nitroprusside (10 
mM, 2 mL), phosphate buffer saline (0.5 mL) and Artemisia vulgaris extract (25 to 125 mg/mL) or 
standard solution (rutin, 0.5 mL) was incubated at 25°C for 150 min. After incubation, 0.5 mL of the 
solution mixed with 1 mL of sulfanilic acid reagent (0.33% in 20% glacial acetic acid) and left for 5 min 
for completing diazotization. Then, 1 mL of naphthyl ethylene diamine dihydrochloride was added, 
mixed and left for 30 min at 25°C. A pink coloured chromophore is formed in diffused light. The 
absorbance of these solutions were measured at 540 nm against the corresponding blank solutions using 
spectrophotometer. The following equation was used to calculation of nitric oxide radical inhibition [23]:  

Nitric oxide radical inhibition (%) = [(A control− A sample) /Acontrol] ×100                               Eq. (3)                                              
Where A control is absorbance of control sample and A sample absorbance in the presence of the samples of 
extracts or standards.  
 

 
Figure1. The Ocimum basilicum L. grown in open field condition 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
Selected chemical and physical properties of the five studied soils are shown in Table 2. According to 
the obtained pH, soil classified as neutral (ranging from 6.5 to 7.5) but it is not alkaline soil due to the 
low EC (less than 2 dS m-1). As well as, relatively high organic carbon (1.14 %) and loamy texture of 
studies soil samples relevant the appropriate conditions was performed for growing of Ocimum basilicum 
L. Based on soil nutrients analysis, no fertilization was necessary in studied soils (P and K concentrations 
more than 15 mg kg-1 and 60 mg kg-1 respectively). The use of organic manures and chemical fertilizers 
in Iranian agricultural farms is more than the needs of plants and soil and water research institute 
recommendations, which leads to the accumulation of organic and inorganic compounds in soil and their 
decomposition over time [1].  
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Table 1. Main soil physiochemical properties  

pH EC OC Olsen-P Available -K CaCO3 Sand Silt Clay 

 (dS m-1) (%) (mg kg-1) (mg kg-1) (%) (%) (%) (%) 

7.33 0.06 1.1 37.6 166 9.0  44 32 24 

 
 Table 2. Available heavy metals concentration in studied soils 

 Pb Cd Cu Ni Zn 

 (mg kg-1) 

Greenhouse 
soil 

 43.5             3.4                26.8                15.3                 
31.2 

Non 
greenhouse 

soil  

10.2 0.1 1.14 7.6 16.6 

 
Phenolic compounds are a main diverse group of plant secondary metabolites that have been linked to 
numerous ecological functions. The TPC of Ocimum basilicum L., determined by the Folin-Ciocalteau 
colorimetric method, are shown in Table 3, which ranged from 26.95 to 38.55 mg GAE g-1 DW. There 
were significant differences among the studied species grown in greenhouse and non-greenhouse soils 
for TPC. Comparing of our results with other studies showed two times higher amounts of TPC in Iranian 
Ocimum basilicum species than Turkish species [13, 17]. Moghrovyan et al (2019) demonstrated that 
climate conditions affected the antioxidant activities and TPC content. Genetic background and growth 
conditions may be responsible for phenolic compounds changes in different species [5]. Environmental 
factors (such as soil composition, temperature, rainfall, and ultraviolet radiation) are the most effective 
factors on the phenolic content [6]. The low temperatures, high radiation, pathogen infection, herbivores, 
and nutrient deficiency can increase producing free radicals and reactive oxygen species (ROS) and as a 
result lead to increased accumulation of antioxidants such as phenolic compounds in plants [8, 11].  
 It is well known that phenylalanine ammonialyase (PAL) is an important marker for environmental 
stresses in different plant species also it plays a key role in the phenylpropanoid pathway. The differences 
among the various species of a genus for TPC were also found in other medicinal plants [5, 9].  
Flavonoids are an important group of plant bioactive molecules occurring virtually in all plant parts. 
They are responsible for pigmentation and aroma in flowers also protects plants against UV damage. 
Therefore UV radiation increases strongly flavonoid synthesis [10]. There were significant differences 
among the studied species for TFC. Variation in TFC may be explained based on of difference in the 
genetic background of mullein species. Our results are in agreement with previous reports [9].The results 
revealed the higher concentration of TFC as compared with those reported by Bonea and Urechean 
(2018), who found that the content of flavonoids from three Ocimum basilicum L. was in the range of 
2.14-4.29 mg QE g-1 DW. These differences can be explained by plant genotype and differences in 
regional climate.  
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Table 3. Phytochemical properties of Ocimum basilicum L.  

 TPC (%) TFC (%) DPPH (%) Nitric oxide (%) Super oxide (%) 

Greenhouse 
soil 

26.95 3.12 14.69 10.16 19.59 

Non 
greenhouse 

soil 

38.55 5.69 50.12 16.35 28.98 

There are different mechanisms for antioxidant action so the antioxidant activity evaluated by various 
methods. In the present study, the antioxidant activity of the Ocimum basilicum species was determined 
by using DPPH assay. The scavenging activity of DPPH radical in leave extracts of five Ocimum 
basilicum species grown in uncontaminated soil was higher than contaminated soil (Table. 4). Same 
results were found in nitric oxide and super oxide antioxidant activity. The results showed that 
contaminated soils significantly affects the phytochemical compounds of medicinal plants. As shown in 
Table 5, Cd and Cu concentrations significantly affect the TFC and DPPH respectively in greenhouse 
conditions, but no significant correlation was found in non-greenhouse conditions (Table 6).  
Table 4. Correlation analysis between heavy metals concentration and phytochemical properties in 
greenhouse conditions 

 Pb Cd Cu Ni Zn 

TPC 0.764 0.863 -0.125 0.526 0.123 

TFC -0.120 -0.998* 0.662 -0.263 -0.269 

DPPH 0.798 0.135 -0.979** -0.214 -0.698 

Nitric oxide -0.870 -0.260 0.048 0.068 -0.058 

Super oxide -0.130 -0.269 0.256 0.420 0.369 

  
Table 5. Correlation analysis between heavy metals concentration and phytochemical properties in non-
greenhouse conditions  

 Pb Cd Cu Ni Zn 

TPC 0.126 0.126 -0.360 0.360 0.132 

TFC 0.677 -0.502 0.110 0.261 0.369 

DPPH -0.256 0.059 -0.618 -0.150 -0.140 

Nitric oxide -0.362 -0.148 0.147 0.056 -0.251 

Super oxide -0.620 0.423 0.251 0.169 0.014 
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CONCLUSION 
Heavy metals are one of the types of chemical pollutants in the environment. Attention to soil 
contamination is an issue that should be addressed in greenhouse crops. The present study was carried 
out to investigate the phytochemical properties of Ocimum basilicum L. grown in greenhouse and non-
greenhouse soils. The qualitative analysis showed the higher amounts of TFC, TPC, and radical 
scavenging activity in the plants grown in no greenhouse conditions. The results show the effect of soil 
contamination on the phytochemical composition of the plant. 
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ÖZET 
Bu çalışmada mobil cihazlarda kullanılabilen kitap özetleri uygulama projesi anlatılmaktadır. 
Kitaplar bir ülkenin geleceği için çok önemlidir ve okunması her zaman gereklidir. Ne yazık ki 
ülkemiz UNESCO sıralamasına göre dünyada 86. sıradadır. Bu proje ile bu sıralamanın aşağılara 
doğru indirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada kitap özetleri kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır 
ve eklenen özet sayısına göre ödüllendirme yapılması amaçlanmıştır. Çalışma birliktelik çıkarım 
algoritması olan apriori algoritması içermektedir ve Android tabanlıdır. Kitapların otomatik olarak 
okunması özelliği için Text to Speech servisi kullanılmıştır. Çalışmanın web tarafı için PHP 
programlama dili ve veri tabanı olarak MySQL kullanılmıştır. Apriori algoritması kullanılması 
sonucu mobil uygulamada tavsiye edilenler kısmı oluşturulmuştur ve başarılı bir şekilde listeleme 
yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Android, PHP, MySQL, Apriori algoritması, Kitap özetleri, Text to Speech 
 
 

APRIORI ALGORITHM BASED BOOK SUMMARIES APPLICATION FOR MOBILE 
DEVICE 

 
ABSTRACT 
In this study, book summaries application project which can be used in mobile devices is explained. 
Books are very important for the future of a country and are always necessary to read. Unfortunately, 
our country is ranked 86 in the world ranking according to the UNESCO. The aim of this project is 
to reduce this ranking downwards. In this study, book summaries are created by the users and it is 
aimed to reward them according to the number of the summaries added. The study includes Apriori 
algorithm, which is an association rule mining and it is based on Android. Text to Speech service is 
used for the automatic reading of books. For the web site of the study, PHP programming language 
and MySQL as the database were used. As a result of using the Apriori algorithm, the section of the 
recommended book summaries were created in the mobile application and the recommended book 
summaries were successfully listed. 
 
Keywords: Android, PHP, MySQL, Apriori algorithm, Book summaries, Text to Speech 
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1. GİRİŞ 
Kitap okuma bireylerin eğitiminde ve zihinsel gelişiminde çok önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, 
bireylerin sosyal olgunlaşmasında da çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bireylerin küçük 
yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazanması gerekmektedir [1].  

Bilim ve teknoloji hızla gelişmektedir. Bunun insan hayatındaki olumlu etkilerinden biri bireylerin 
bilgi birikiminin katlanarak artmasına yol açmasıdır. Bilginin artmasını sağlayan önemli etkenlerin 
biri de elbette ki bilginin yayılma hızını sağlayan internettir. 1960larda birkaç bilgisayarların 
birbiriyle iletişim kurmasıyla başlayan süreç internetin doğmasını sağlamıştır. Daha sonra internet 
1994’de 110 ülkedeki 4 milyon civarındaki bilgisayarı birbirine bağlamıştır [2]. Günümüzde ise 
internet hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu ve neredeyse her evde/cepte internet bağlantısı 
bulunmaktadır. Bundan dolayı bilgi hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Dijital ağlar, bilgisayar işlemcileri 
ve ekranlar okuma malzemelerini yüzyıllar boyunca aşırı derecede pahalı tutan üretim kısıtlamalarını 
ortadan kaldırmıştır. Giderek artan bir şekilde, kâğıt ve mürekkep yerini baytlara bırakmaktadır. Aynı 
zamanda sürekli gelişen arama araçları, geniş kapsamlı çevrimiçi metin depoları kullanımlarını ve 
gezinmelerini kolaylaştırıyor. Bugün internet bağlantısı, bir insanın şimdiye kadar oluşturulmuş 
fiziksel kütüphanelerin hepsinden daha fazla metne erişmesini sağlamaktadır. 

Akıllı telefonlar son zamanlarda insanların işlerini kolaylaştıran en önemli yardımcı aletlerdir.  
Aşikârdır ki bireysel internet kullanıcılığı masaüstünden mobil telefonlara kaymaktadır. Günümüzde 
medya, finans, tıp, haberleşme, eğlence vb. birçok alanda akıllı telefon uygulamaları kullanılmaktadır 
[3]. Hatta alışveriş uygulamaları, veri tabanı yönetimleri gibi birçok konu artık telefonlar aracılığıyla 
yönetilebilir bir hale gelmiştir [4, 5]. Bu çalışmada, bireylerin eğitiminde ve zihinsel gelişiminde çok 
önemli yer tutan kitap okumanın yaygınlaştırılması için mobil tabanlı bir kitap özeti okuma 
uygulaması geliştirilmiştir. Bu gerçekleştirilen Mobil Kitap Özetleri uygulaması insanların istedikleri 
kitap hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan ve bu uygulamanın içeriğini kendilerinin geliştirmesi 
için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu sayede hem insanların kitaplar hakkında bilgi sahibi olmaları 
hem de bir kazanç kapısı açarak kitapları insanlara sevdirme amaçlanmıştır. 

Bilgi çağında bilgi güçtür. Bir ülkede basılan kitap sayısı o ülkenin yaşam standardı, eğitim ve öz-
farkındalığının önemli bir endeksidir [6]. UNESCO verilerine göre, yılda basılan kitap sayısı 
açısından ilk üç sırada Çin, Amerika ve İngiltere bulunmaktadır [7]. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’de 66.890 kitap basılmıştır [8]. Araştırmalara göre ülkemizde 
okuma alışkanlığı düşüktür. World Culture Score Index’in 2017 yılındaki raporuna göre seçilen 29 
ülkede kişi başı haftalık okuma için harcanan saatler verisi belirlenmiştir. Şekil 1’de bu veriler 
grafiksel olarak sunulmaktadır [9]. 
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Şekil 1. Kişi başı haftalık okuma için harcanan saatler (2017) [9] 

Mobil Kitap Özetleri uygulaması sayesinde hem okuma oranı arttırılacak, hem de maddi yönden 
kazançta sağlanacaktır. Bu makale kullanıcıların nasıl kitap özeti oluşturabileceğini, kitap özetlerine 
nasıl ulaşabileceğini ve uygulamanın detaylarını açıklamaktadır. Bu uygulama, içeriğinin uygulamayı 
kullanan herkes tarafından geliştirilmesine imkân sunar. Uygulamanın kullanılması için internet 
bağlantısına ihtiyaç vardır. İnternete bağlı olan herkes istediği zaman, istediği yerden kitap özeti 
ekleyebilmektedir. Uygulama Android tabanlı telefonlar için geliştirilmiştir ve Java ile yazılmıştır. 
Bilgiler MySQL veri tabanı kullanılarak depolanmıştır ve bu bilgiler ile Android arasında veri 
alışverişi oluşması için PHP programlama dili ile beraber REST API teknolojisi kullanılmıştır.  
Kullanıcılar için kitap özetini okuma ve dinleme seçenekleri sunulmuştur. Kitap Özeti dinleme işlemi 
için de Google tarafından geliştirilmiş olan “Text to Speech” (TTS) teknolojisi kullanılmıştır. TTS, 
Android işletim sistemi için bir ekran okuyucu uygulamasıdır ve uygulamalara ekrandaki metni 
yüksek sesle okuma yeteneği kazandırır. 

Bireylerin her zaman kitap okumasını sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla mobil tabanlı birçok 
uygulama geliştirilmiştir. Bunlardan bir kaçı hakkında aşağıda bilgi verilmektedir. 

Worldreader Mobile (WRM), insanların ucuz özellikli telefonlar da dâhil olmak üzere çok çeşitli cep 
telefonlardan kitaplara ve hikâyelere erişmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama, 2012 
yılında, düşük gelirli ülkelerdeki insanlara hem dijital hem de ucuz bir şekilde büyük, kültürel açıdan 
uygun bir kütüphane sunarak, okuma yazma bilmeme sorununu gidermeye çalışan, kar amacı 
gütmeyen bir organizasyon olan Worldreader tarafından başlatıldı. Şimdiye kadar 100.000’den fazla 
indirildi. Kütüphanede 43 dilde 30.000’den fazla kitap bulunmaktadır ve bunlardan 23.000 tanesi 
ücretsiz sunulmaktadır. Ayrıca kolay kullanım sağlamak amacıyla kütüphane 120 kategoriye 
ayrılmıştır.  

Oodles, ücretsiz İngilizce klasiklerini sunan bir mobil kitap uygulamasıdır. Kütüphanesinde Hintçe 
kitaplar da bulunmaktadır.  Ayrıca, kitapları sesli olarak da sunmaktadır. Uygulama okumayı 
kolaylaştırmak açısından kullanıcı dostudur. Kullanıcı, yazı tipi boyutunu, stilini, arka planını, satır 
aralığını ve diğer okuma özelliklerini özelleştirebilmektedir. Oodles uygulamasının dezavantajı 
modern kitaplara veya çok satanlara sahip olmamasıdır. Ayrıca bir diğer dezavantajı da bünyesinde 
sadece İngilizce klasikleri bulundurmasıdır. 

Quiddity, en iyi kurgusal olmayan kitaplardan anahtar bilgiler sunar. Bu kitapları 10 dakika içerisinde 
okuma veya dinleme imkânı tanır ve kullanımı ücretsiz bir uygulamadır. Kitapların ana bilgilerini en 
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iyi biçimde sunmaktadır. Birçok alanda kitap türleri sunmaktadır.  Uygulama şu ana kadar 10.000'den 
fazla indirilmiştir. Ayrıca, bu uygulamaya ayda yaklaşık 10 kitap eklenmektedir. 

Media365, tüm türlerden ve kategorilerden kitaplar sunan ücretsiz bir çevrimiçi uygulamasıdır. 
EPUB ve PDF formatındaki e-kitapları okuma fırsatı sunar. Sosyal medya aracılığıyla 
arkadaşlarınızla e-kitaplarınızı paylaşmayı sağlar. 15 dilde kullanılabilmektedir. Birçok formata 
dönüşüm yapılmaktadır. Şu ana kadar 5.000.000’dan fazla indirilmiştir. Uygulamanın 
dezavantajlarından bir tanesi kitapları dinlemek için premium üyelik yapılması gerekmektedir.  

English novel books, İngiliz edebiyatının klasik eserlerini okumak için geliştirilmiş bir uygulamadır 
ve neredeyse bütün türleri kapsamaktadır. Uygulama sadece arama yapmak için değil en iyi İngiliz 
yazarların koleksiyonlarını da oluşturmayı sağlamaktadır. Hikayeleri listeleme, kategorilere ayırma 
ve çevrimdışı okuma özellikleri sunmaktadır. Uygulamada kullanılan bütün kitaplar açık 
kaynaklardan alınmıştır. Uygulama şu ana kadar 500.000’den fazla indirilmiştir. 

Audiobooks, kitapları dinlemek ve ücretsiz bir biçimde indirebilmek için hazırlanmış bir 
uygulamadır. Ücretli bir uygulamadır. Uygulamaya kayıt olunduğunda 2 tane ücretsiz kitaba ulaşma 
fırsatı sunulur. Sonrasında ise ücretsiz olarak ayda 1 kitap kullanıcıya verilmektedir. Kitap seçimleri 
için akıllı öneriler sunulmuştur. Podcast bir uygulamadır ve şu ana kadar 1.000.000’dan fazla 
indirilmiştir.  

2015 yılında Babatunde Dunmoye tarafından MySQL kullanılarak Paypal ödeme sistemi ile 
bütünleşmiş Android tabanlı çevrimiçi kitap satış uygulaması geliştirilmiştir [10]. Geliştirilen 
uygulama sayesinde, perakende mağaza satış noktasına gitme, park yeri bulma ve ödeme ihtiyacı 
ortadan kaldırılıyor. Ek olarak, tüketicilerin mağazada bir ürün aramak için yürümek zorunda 
olmadıklarından dolayı uygulama müşterilere önemli ölçüde zaman kazandırmaktadır.  

Çalışmamız şu şekilde bölümlendirilmiştir. Bölüm 1’de konu hakkında detaylı bilgi verilmektedir ve 
daha önce yapılmış çalışmalar listelenmektedir. Bölüm 2’de kullanılan teknolojiler ve geliştirilmiş 
sistem anlatılmaktadır. Bölüm 3’de sonuç ve çıktılar belirtilmiştir ve Bölüm 4’de sonuç kısmı 
paylaşılmıştır. 

 
2. MATERYAL VE METOTLAR 
2.1 Birliktelik Çıkarım Algoritmaları ve Apriori Algoritması 
Veri madenciliğinde birliktelik kuralları, büyük veri tabanlarında değişkenler arasındaki ilişkileri 
bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Veri tabanında bulunan verilere göre birlikte gerçekleşme 
olasılıklarını bulur. Bu olasılıklar dâhilinde gelecekle ilgili tahminler yapılır. 

Apriori algoritması [11], veri madenciliği alanında birliktelik kuralları yönetimi (Association Rule 
Mining) konusu altında yer almaktadır ve veriler arasındaki ilişkiyi çıkarmak için geliştirilmiştir. 
Apriori algoritması, birliktelik kuralları çıkarım algoritmaları içinde en fazla bilinen algoritmadır. 
Algoritma, bilgileri bir önceki adımdan aldığı için “prior” anlamında Apriori’dir. Bu algoritma 
özünde iteratif bir niteliğe sahiptir ve hareket bilgileri içeren veri tabanlarında sık geçen öğe 
kümelerinin keşfedilmesinde kullanılmaktadır. Algoritma işlem yaparken her eleman için tek tek 
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işlem yapar ve veri tabanında bulunan diğer değerlerle arasında olan bağlantıları ortaya çıkarmaya 
çalışır. Bu işlemleri gerçekleştirirken bir önceki adıma ihtiyaç duyar. 

 

 
Şekil 2. Apriori Algoritması Akış Diyagramı 

 
Apriori algoritması veri kümelerinin sıklığı için kullanılır ve akış diyagramı Şekil 2’de verilmiştir. 

2.2 Kullanılan Teknolojiler 
Java: Java, Sun Microsystem tarafından 1995 yılında üretilen bir programlama dilidir. Basit tasarımlı, 
yüksek hızlı, nesne tabanlı ve dinamik bir programlama dilidir ve kullanım alanları oldukça geniştir. 
En büyük özelliği işletim sistemi bağımsız olmasıdır. Java dili ile geliştirilen bir uygulama tekrar 
derlenmeksizin Windows, Linux, Mac OS gibi platformlarda çalışabilir. Java dili, açık kaynaklı bir 
mobil işletim sistemi olan Android’de önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar Linux çekirdeği üzerine 
kurulu Android büyük ölçüde C ile yazılmış olsa da, Android SDK Java dilini Android uygulamaları 
için temel olarak kullanır. 

PHP (Hypertext Preprocessor): 1995’te Danimarkalı yazılımcı Rasmus Lerdrof tarafından 
geliştirilmiştir. Web ve nesne tabanlı bir programlama dilidir. Dinamik bir yapısı vardır ve kendi 
kendine yönetilebilir web siteleri oluşturmaya imkân tanır. Şu anda PHP’nin geliştirilmesi PHP 
topluluğu tarafından sürdürülmektedir. Açık kaynak kodlu olduğu için herkes katkıda bulunabilir ve 
sürekli gelişmektedir. 

Wamp Server: Apache, MySQL ve PHP’yi bir arada kurulum yapmayı sağlayan bir paket programdır. 
Windows üzerinde çalışmaktadır. Web geliştirme yapmak için gerekli olan ücretsiz bir ortam 
sunmaktadır. Wamp Server, bilgisayarı yerel bir web sunucusu haline getirir. PHP ile oluşturulmuş 
sayfaların çalıştırılmasına ve test yapılmasına olanak sağlar. 

Text to Speech: Verilen yazılı metni insan sesi doğallığında sentezlenmiş sese dönüştüren Google 
tarafından geliştirilmiş bir servistir. Bu servis bizlere 11 dil ve 25 alternatif ses sunmaktadır. Text to 
Speech, Android işletim sistemi için bir ekran okuyucu uygulamasıdır ve uygulamalara ekrandaki 
metni yüksek sesle okuma yeteneği kazandırır. 
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2.3 Geliştirilen Sistem 
Mobil Kitap Özetleri uygulaması her kullanıcının özet ekleyebileceği ve onaylanan her kitap özeti 
başına para kazanabileceği bir yapıyla ayarlanmıştır. Kullanıcılar kitap ekleyip para kazanabilir ya da 
diğer özetlere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Özet eklerken kaydet ve ekle olarak 2 tane seçenek 
sunulmuştur. Kaydet seçeneği özet hazırlamanız bitmediğinde daha sonra tekrar kaldığınız yerden 
devam etmenize olanak sağlar. Ekle seçeneği ise özeti hazırlama işi bittiğinde kullanılır. Özet 
sunucuya gönderilir ve özet üzerinde bir daha değişiklik yapılamaz. Ayrıca özet eklemek için en az 
1000 kelime sınırı konulmuştur. Kullanıcı; kitap türü, kitap ismi veya yazar ismine göre arama 
yaparak istediğini kolayca bulabilmektedir. Kitaplar kategorik olarak ayrılarak kullanıcılara kolaylık 
sağlanmıştır. Bu çalışmada kullanıcıların seçmiş oldukları kitaplara göre tavsiye edilen kitaplar gibi 
veri madenciliği gerektiren işlemler de bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar beğendikleri kitapları 
favori listelerine ekleyebilmektedirler. Text-to-Speech sayesinde tüm özetlerin dinlenme olanağı 
sunulmuştur. 

Kitap Özetleri Uygulaması, Android Studio kullanılarak geliştirilmiştir. MySQL veri tabanı ve PHP 
web programlama dili kullanılmıştır. Kitap Özetleri Uygulamasının sistem mimarisi Şekil 3’de 
gösterilmektedir. MySQL sayesinde veriler rahat ve kolay kontrol edilebilir bir hale gelmiştir. 
Uygulama ile veri tabanı arasında bağlantı oluşturmak için Rest API teknolojisi kullanılmıştır. Veri 
alışverişi Json formatında gerçekleşmektedir ve veri transferi anahtar değer çifti şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Veriler Android Studiodan veri tabanı işlemlerinin yapılması için PHP’ye 
gönderilmektedir. PHP ile de MySQL veri tabanında sorgulamalar yapılmaktadır ve bu sorgular 
sayesinde çıkan sonuçlar uygulamaya Json formatında geri gönderilmektedir. Bu şekilde bir döngü 
oluşarak işlemlerin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Android Studio ve Android Emulator, 
uygulama geliştirmek için gerçek bir Android çalışma ortamında uygulama tasarlama, hata ayıklama 
ve test imkânı sunar. 

 

Şekil 3. Sistem mimarisi 

 

Tavsiye edilen kitaplar kısmı için veri madenciliğinin birliktelik çıkarım yöntemlerinden biri olan 
Apriori algoritması kullanılmıştır. Uygulamada, Apriori algoritması seçilmiş olan kitaplara göre 
kişilere özel tavsiye edilenler listesi çıkarmaktadır. Belirli yüzdeler ve değerler kapsamında işlemler 
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yapılarak ona göre çıktılar oluşturmasını sağlar. Bu sayede kullanıcıya kitap seçme kolaylığı 
oluşturulmaktadır. 

3. SONUÇLAR VE ÇIKTILAR 
Kullanıcılar uygulamayı öncelikle telefonlarına indirmeleri ve e-posta adresleri ile kayıt olmaları 
gerekmektedir. Kayıt yapıldıktan sonra giriş yapmaları gerekmektedir. Kullanıcılar bu aşamaları 
geçtikten sonra kitap özetlerine ulaşabilmektedirler ve kendileri de kitap özeti oluşturabilmektedirler. 
Kitap özeti oluştururken gerekli adımlar tamamlandıktan sonra kitap özeti sisteme kaydedilmektedir. 
Kitabı kaydettikten sonra bu bilgiler bir yönetici kontrolünden geçmektedir. Yönetici kontrolünden 
sonra sisteme eklenip eklenmeyeceğine karar verilmektedir. Uygulamanın arayüzleri Şekil 4 ile Şekil 
13 arasında sunulmaktadır.  

 
Şekil 4. Giriş Ekranı 

Giriş Ekranı: Mail ve şifre ile giriş yapılabilir. Beni hatırla kutucuğu aktif edilerek mail ve şifre 
bilgileri kaydedilmekte ve sonraki girişlerde otomatik olarak doldurulmaktadır. Şifremi unuttum 
seçeneği ile yeni şifre alınabilmektedir. 

 
Şekil 5. Kayıt Ol Ekranı 

Kayıt Ol Ekranı: Yeni kullanıcının oluşturulduğu ekran. 
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Şekil 6. Şifremi Unuttum Ekranı 

Şifremi Unuttum Ekranı: Mail adresi girilerek o adrese yeni şifre gönderilmektedir. 

 

 

 
Şekil 7. Ana Sayfa Ekranı 

Ana Sayfa Ekranı: Bu sayfada en son eklenen ve en çok okunan kitapların listesi bulunmaktadır. 
Kitapların ismi, yazarı ve tür bilgileri bulunmaktadır. 
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Şekil 8. Kütüphanem Ekranı 

Kütüphanem Ekranı: Bu ekranda sık kullanılan kitaplar yer almaktadır. Kitap detaylarındaki yıldız 
işaretine tıklanarak ilgili kitap bu ekrana eklenebilmektedir. 
 
 
 

 
Şekil 9. Profil Ekranı 

Profil Ekranı: Burada kullanıcının kayıtlı olan kitaplar ve eklemiş olduğu kitaplar listelenir. Eklenen 
kitaplar yayınlanıp yayınlanmamasına göre ayrı ayrı bölümlendirilir. 
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Şekil 10. Arama Ekranı 

Arama Ekranı: Bu ekranda arama türlerine göre özel arama yapılmaktadır ve sonuçlar 
listelenmektedir. 

 
 
 

 
Şekil 11. Özet Ekleme Ekranı 

Özet Ekleme Ekranı: Bu ekranda kullanıcı kitap özetini oluşturabilmektedir. Ekle butonuna 
tıkladıktan sonra yönetici tarafından kontrol edilmesi için sıraya alınmaktadır. 
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Şekil 12. Kitap Detayı ve Tavsiye Listesi Ekranı 

Kitap Detayı ve Tavsiye Listesi Ekranı: Bu ekranda kitap detaylarına, “Oku” ve “Dinle” 
seçenekleriyle kitap özetlerine ulaşılabilmektedir. Alt tarafta da tavsiye edilen kitaplar 
listelenmektedir. 

 
 

 
Şekil 13. Kazancım Ekranı 

Kazancım Ekranı: Kullanıcının eklediği kitap sayısının ve elde ettiği kazancının görüntülendiği 
ekrandır. 

4. SONUÇ 
Kitap okuma bireylerin eğitiminde ve zihinsel gelişiminde çok önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, 
bireylerin sosyal olgunlaşmasında da çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bireylerin küçük 
yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazanması gerekmektedir ve bu alışkanlığı hayat boyu devam 
ettirmesi gerekmektedir. Fakat zaman sıkıntısından dolayı okunmak istenilen bazı kitapların kapağı 
bile açılamamaktadır.  Kitap özeti hiçbir zaman kitabın tam halinin yerini asla tutamaz. Fakat kitap 
özetinin bazı avantajları bulunmaktadır. Kitap özeti, okunmak istenen kitabın kişinin ilgisinin çektiği 
bir kitap olup olmadığı hakkında bilgi verecektir. Ayrıca kitabın akıcı, sürükleyici olup olmadığı 
hakkında bilgi verecektir. Eğer ilgi çekici gelmezse kitabın tam halinin okunmasına gerek kalmaz. 
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Böylece, zamanın çok değerli olduğu çağımızda kitap özeti kişiye zaman kazancı sağlayacaktır. Kitap 
özetinin bir diğer avantajı da kitabın en önemli yerleri vurgulanmaktadır. 

Bu çalışmada, bireylerin her zaman kitap okumasını sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla mobil 
tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir. Kullanıcılar uygulamaya kayıt olarak özetlere 
ulaşabilmektedirler ve kendileri de kitap özeti ekleyebilmektedirler. Uygulama Android Studio ile 
geliştirilmiştir. Uygulamanın web tarafı için PHP programlama dili kullanılmıştır ve veri tabanı 
olarak MySQL kullanılmıştır. Uygulamada tavsiye edilen kitaplar özelliği de bulunmaktadır. 
Kullanıcının seçmiş olduğu kitaplara göre apriori algoritması kullanılarak kullanıcının okumak 
isteyebileceği kitaplar tavsiye listesi olarak sunulmaktadır. Ayrıca, kullanıcılar beğendikleri kitapları 
favori listelerine ekleyebilmektedirler. Uygulamanın bir diğer özelliği de, Text to Speech özelliği 
sayesinde kullanıcılara özetleri dinleme olanağı sunmasıdır. 

Mobil Kitap Özetleri uygulaması sayesinde kullanıcılar kitap özetlerine internete bağlı olduğu her 
yerden ulaşabilmektedir. Böylece Türkiye’de kitap okuma oranının arttırılmasına, okuma 
alışkanlığının kazandırılmasına ve bu okuma alışkanlığının devam ettirilmesine katkı sağlayacaktır. 

İleriki çalışma olarak uygulamanın iOS işletim sistemine uygun versiyonu geliştirilecektir. 
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ABSTRACT 
Grass plant used as green grass or hay in dairy farms in Southeastern Anatolia region has a wide usage. 
There are many ways and methods to diagnose diseases seen in the natural or cultured cultivation of 
grass plant (lolium), which has a great place in the green field facilities, and to determine and improve 
the measures to be taken for them. By using these methods, necessary measures are taken according to 
the morphological life cycle of the grass plant, and a better quality environment is provided for the 
grass plant with the measures taken and quality green grass area and forage plant are obtained. This 
study was carried out by using the widely known and adapted grass species of the grass plant which has 
many species in the world.  

 

INTRODUCTİON 
Human needs green, natural environments due to creation. For this reason, green species are given a lot 
of space in the planning and implementation of modern cities. Green area plants, which constitute an 
important part of the outdoor spaces, are used in terms of architecture and aesthetics and constitute the 
recreation environment required by man (Uzun, 1992). Most of these green areas are covered wıth 
grass plants. Grass plants appear as an important element of landscaping in landscaping of structural 
areas, parks, gardens and recreation areas. In addition to being a good soil covering in sports fields, the 
lawn areas that cover theirarea perfectly prevent erosion effectively with their deep and deep root 
systems, and increase the beauty and thus the economic value of the landscape with homogeneous 
appearance and attractive green colors. 
Apart from the aesthetic appearance and green space that these plants add to the environment, we see a 
great economic value and importance source of fattening of animals. (Acikgoz, 1994, Erekul and 
Avcioglu, 1995; Avcioglu, 1997). Grass plants grow naturally in pasture areas and are used as green 
and dry grass as an animal fattening source. Grass plants can grow widely in various climatic zones of 
the world in a variety of genera and species. Due to the fact that our country has very different climatic 
regions, the grass, genus and species to be used in each region, sowing and planting times, the amount 
of material to be used and maintenance procedures show important privileges and require the 
application of different techniques. According to their usage, the quality of these plants is very 
important and it is important to keep the grass alive for a long time rather than growing grass. There are 
many factors that limit the development of grass and discolor. Because grass does not have a strong 
body, it is more sensitive to abiotic and biotic factors such as environmental stress  than other plants. 
Especially, in golf and football fields which are always open to wear, the risk of damage increases as 
the wear is more (Uzun, 1989).Since most of the lawns on grass fieldsare plants grown under artificial 
conditions, they are more sensitive than those grown under natural conditions. During the period 
between germination and emergence of grass plants, ie when they are plantlets, they are sensitive to 
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environmental effects, seedling deaths are at the highest level and especially when the seeds are sown 
deep, germination and emergence damage occurs more. 
The aim of this study was to determine the habitats, diseases and diseases of grass plant species which 
are cultivated spontaneously or cultured in pasture areas in Southeastern Anatolia Region, used as 
green or dry grass and having a large place in green field plants. 

 
Important Species Of Grass Plants 
The first plants that come to mind within the soil covering plants are grass. Grass is a term that 
describes plants that spread very close on the surface of the soil, which grip and cover having fringe 
roots. The plants most suitable for grass in terms of function and appearance are in the Gramineae 
family. This family consists of about 600 genera and 7,500 species (Beard, 1973). The only two 
important species of them, the English grass and the Italian grass, are two important species adapted to 
the Southeastern Anatolia region. 

1.English Grass (Lolium perenne) 
English grass (Lolium perenne), which is adapted to regions where the relative humidity is high, 
temperate, winters are not harsh, and where the sea climate is dominant, is grown in many regions of 
our country and used in green field plant. Since the plant has a very short hibernation period, it is very 
sensitive to Frost. It cannot develop in harsh climates. It's not dry-proof. (Tosun, 1974; Gençkan, 
1983). British grass does wellat 6-7 ° C temperature, growth stops at 30 °C (Duthil, 1967).  English 
grass develops well in soils with heavy structure and rich in organic matter, it does not develop well in 
shady environment. Providing sufficient amount of moisture and fertilizerto the soil,  the plant can 
benefit from the nutrients can develop in poor and light soils (Caputa, 1967; Tosun, 1974). 

 

2.Italian Grass (Lolium italicum A.Br.=L. Multiflorum lam.)  
TheItalian grass, which is a perennial grass plant, is very high quality. It can be grown in mixture with 
pure or other forage crops for grazing and obtaining dry grass. Dairy is very effective for purpose-
grown businesses. It is also used as a green field plant.  This grass plant is easier to grow on fertile soil 
and the quality is so high. It's not dry-proof. It can be grown in areas prone to irrigation or rainfall 
during known perıods of the year. Since the seeds are small, careful preparation of the seed bed should 
be ensured to make the soil crumble thoroughly. Plantıng can be done as a sowing machine or 
sprinkling. To achieve high yield in weed quality and dairy farming, fertilization is very key to keep the 
quality at the desired level. Seed quantity, according to the purpose of use, approximately 2.5-3 kg seed 
is thrown into the acre. In green areas, 50-60 kg of seed should be thrown into the acre during planting.  
Dry grass yield is between 300-400 kg per acre. The yield of Italian grass is slightly greater. Seed yield 
is between 50-60 kg per acre. 

 
General Uses Of Grass Plants 
Since grass plant species are resistant to grazing animals, they are used as winter pastures especially in 
areas where winters are not severe. In addition, perennial grass plants are often used in mixtures 
prepared to establish Meadow pasture, but they are also considered silage. It can develop well, 
especially in both heavy and sandy soils, but it shows its best development in very well-processed and 
supported soils with animal manure. (Watschke and schmidt,1992). They prevent soil from being 
eroded and dragged due to having root structure rooted in the eaves. This type of plant is helpful in 
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preventing erosion problem in areas where there is more erosion (Avcıoğlu ve Soya, 1996). Since grass 
plants can make more than one form within the development period, they are very much preferred in 
the production of dry grass. Among the advantages, green grass, dried leaves do not fall and the green 
color is not lost much. Millions of farmers graze their animals by using this delicious plant directly as a 
pasture. Besides, it is very common as second crop after cereals. It has very high protein and energy. It 
is eaten with appetite by animals thanks to its sugary and easy digestibility. Grass plants are more used 
to fight erosion due to their fast germination feature. In addition, it is preferred to grow the grass plant 
in order to preserve the water in the soil. The strong root structure of the grass plant greatly inhibits 
surface erosion of the soil (Açıkgöz, 2001). 

 

Problems Encountered in Grass Plant 
1.Bottom Rot (Dampingoff) 

 
 
Yellowing of the plant, small bronze spots and seedling stem decaying from the bottom of the 

break and drying results in this disease. It is caused by many soil fungi (fungi), but the most 
common species are the phythium and cladochytrium. The plant infected by disease falls off like a 
cut. Seedling seen to change color, SAP rot by hand is immediately self-evident. Heavy watering in 
indoor, cloudy weather calls for disease. 

 

Measures 
Culturally, care should be taken; Ph should be neutral, avoid heavy and excessive irrigation, soil should 
be strained. Anilazine, Beyomyl, Chlorothalonil, Phenarimoi, Iprodione, Thiophanates, Triadimephon 
and Mercury fungicides can also be used to fight chemically. 
 

 
 
 
 
 
 

61



 

Year 3 (2019)   Vol:12                                              Issued in DECEMBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

2.Fusarium Stain, Fusarium Rot 

 
 

Fusarium niyale is the most common disease in the grass area. The disease occurs most often in humid 
hot autumn, winter and sometimes spring. The disease appears when the snow melts on the grass. This 
is why it is called snow mould. The disease begins initially with a cottony formation on the plant and 
on the leaves, then turns to yellowish and brown spots and gradually spreads by forming circles 3-20 
cm in diameter. In humid weather, the fungus (fungus) increases its effect and becomes hatted white or 
pale pink and causes the death of the plant in small groups. In grass plants poa, lolium and festuca 
rubra are more susceptible to disease. So, attention should be paid to cultural measures for rubra. 

 

Measures 
Although it is not easy to stop a severe disease, it can be controlled by fungicides containing benomyl, 
Thiabendazole, Thiophanatemetyl or Quintezone. According to the course and severity of the disease, 
the ratio of the mixture, use and the application should be made in the manner and quantity specified by 
the drug-producing companies. In the first signs of the disease and in the case of mild violence, m2 to 
6-7 iron sulphate 2melted in water should be used. Autumn is the most suitable season for application 
and is repeated monthly according to the activity status of the disease. Also; Fungi such as Calomel, 
corrosif sublimation (perchloride) and organic mercury compounds, and much cheaper and simpler 
malachite green burgundy blend dyes are also among the effective substances. 

 
Cultural Measures 
Ventilation and drainage should be good and regular. Nitrogen fertilizer should not be given in late 
summer and fall. The grass should be kept clean and the waste should be removed from the area. 
Ghosting in grass should be prevented as much as possible. 
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3.Ophiobulus stain 

 
 
More commonly, there is Ophiobulus graminis, which occurs in spore areas and its presence makes the 
straw yellow or darker. It's a disease caused by avenae. The disease occurs mostly in late summer and 
autumn in the maritime climate. Soil moisture and base environment are suitable environments for 
disease. Agrostis species are susceptible to disease, Fustica species, Poa praternsis, Lolium perenne are 
more resistant. 

 
Measures 
Ammonium sulfate fertilizer is applied in the spring and the soil calcification in the fall is the most 
appropriate action for the measure. If the disease has progressed, the disease has a power of control. In 
these cases, where small spots are seen, the grass is removed and re-grass is made. If the area of disease 
is large, mercury fungicides are applied and again, the grass of these places is given ammonium 
sulfated fertilizer to create mildly acidic environment. 1 kg of effective material can be sufficient for 
every 100 m2 area. 

 

4.Sclerotinia Speckle (Dollar spot) 
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Sclerotinia can be confused with cor-ticium in the early stages of the disease caused by homeocarpa. 3-
5 cm diameter straw-colored pale spots appear in the grass caught the disease, then these spots form an 
informal group of spots. The initial round spots are called ‘dollar speck-dollar spot’ because Americans 
resemble the Silver Dollar. Diagnosis (identification) of the disease is very difficult and requires 
experience. Fetuca rubra is very susceptible to the disease. Agrostis,Cynodon dactylon, Lolium 
perenne, Poa pratensis may also be a disease factor. The disease occurs frequently in the days following 
hot, humid and cold nights in spring and autumn. 

 

Measures 
Fungicides with organic and inorganic mercury and especially with cadmium mixture (5% Cadmium 
carbonate, 60% Folpet, 10% Thiram) are effective. Fungusites with Anilazine, Benomyl, Chlo-
rothalonil, Phenarimol, Thriophanates, and Triadimephon can also be used. As a cultural measure, 
disease-resistant cultivars should be chosen instead of sensitive grass plants. Nitrogen fertilizers are 
given weight, the area is kept clean and watered deeply when necessary. 

 

5.Mushroom Rings (Fairy rings) 
 

 
 

Fungal rings are different from other fungal diseases and are formed by true hatted fungi (champion), 
which can regenerate in them. The event begins with the fungus micelles clinging on organic residues 
in the soil, and develops by creating circular rings. The grass around the ring takes on a pale colour or 
dies. About 50 species of fungi have been identified, mainly in the ring-making fungi Lycoperdon, 
Psalliota, Agaricus, Basi-diomycete and Marasmius groups. Fungi are not parasites for lawns. It's only 
harmful because they disrupt the environment. Since the micel network does not leak water, the plant 
mostly faces drought. Generally, lawns inside and outside the ring can maintain their normal 
development. However, as the appearance of the lawn deteriorates, the places where the micelles 
operate  become bare. As a result the dense micelle network prevents the soil from aeration and water 
permeability. A very typical and large example of this event was seen in the winery grassland of 
Kırklareli, Skopje and it was determined that the ring formed a 50-60 cm wide circle of micel and a 
circle of 7-8 m. 
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Measures 
It's not easy to destroy mushroom micelles. They cannot be removed by mechanical means, since they 
reproduce. Although not certain, fighting fungicides is more effective.  it is also harmful to apply iron 
sulfate to the grass in the beginning. The application of formaldehyde yields positive results. However, 
since formaldehyde is a dangerous substance, care should be taken not to infect the surrounding grass. 
Instead sulfated compounds, for example iron sulfate, are used. After watering the grass area, 7 L water 
500 gr iron sulfate Plum is prepared and applied to m2 2-2.5 liters. In order to obtain a definite result 
from formaldehyde and others, the grass in the places where micelles operate must be removed and 
removed with soil and these places must be renewed with grass after being medicated. The process is 
challenging and difficult, but it is a safe way. 

6.Brownish Stain (Brown patch) 

 
 
At high temperature (20°-30° C) and humidity is more than in the summer months (July-August) 
emerging disease, grass plant leaf and sap part of the effectiveness of the drying plant. The drier parts 
form large, 1m and more roundly greyish brown spots on the grass. The edges of the spots absorb more 
water and these parts take on a dark green color and look surrounded by the spot. The disease occurs in 
Agrastis, festuca, lolium and especially Cynodon dactylon and other warm climate plants. It is resistant 
to Poa pratensis. 

 

Measures 
Culturally, nitrogenous fertilizer should be avoided, shade should be reduced in the grass area, grass 
should be kept clean and should be watered profusely and deeply when necessary. Anilazine, Benomyl, 
Chlorothalonite, Phenarimol, Iprodione, Thiopha-nates, and fungusites with triadimephone can be used 
in the fight against chemical drugs 

 

7.Pas (Rust) 
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In accordance with its name, the diseased lawns take on a rust-colored appearance. The powdered 
spores that cause disease form groups in the circular or longitudinal leaf foot. The disease, rather than 
grass fields, is the case for grass crops grown for the purpose of obtaining seeds.  In humid weather and 
normal temperature, with dew in the grass within 10-12 hours spores develop and disease occurs.  Any 
factor that stalls the growth of grass encourages disease. All other grasses, especially Poa pratensis and 
Lolium perenne, are more or less affected by the disease. Disease-resistant cultivars have been 
developed. 

 
Measures 
With nitrogen fertilizers and irrigation, the grass should be grown rapidly and mowed every 4-5 days. 
Use of fungicides is not recommended unless the disease is serious; otherwise, Avilazine, Maneb, 
Chlorothalonil, Cycloheximide or Triadimephone may be used. 
 

8.Powdery Mildew – Mould Nationality (Powdery  Mildew) 

 
 
The disease appears with greyish-white moldy spots on the Leaf foot, and the leaves at the bottom 
become completely yellow. Mostly, it occurs on the grass in the shade. Another cause is the lack of air 
circulation of the plant. Cynodon dactylon, Poa pratensis is susceptible to disease. It is resistant to the 
'BIRKA', 'GLADE' and 'NUGGET cultivars of Poa praten-sis. 

 
Measures  
Avoid shade in the grass, excessive irrigation and fertilization should not be done, the environment 
should be kept airy and clean. Fungicides containing benomyl, Cycloheximide and Triadimephone can 
be used to combat the chemical. 
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9.Pythium Herpes; Pythium White (Pythium blight) Collapses 

 
 
Fusarium occurs in late spring and summer when the air temperature is 20 degrees Celsius, which 
precipitates caused by fungi such as Phythium and Rhizoctonia. It's very common in newly built lawn. 
The disease spreads from 5-10 cm to 1 m wide in diameter, like a pale cotton pile or as oil stains. 
Diseased areas are surrounded by blackened leaf pillars with whitish fungi (fungi) on them. The disease 
occurs in high hot and humid weather and reproduces, pausing in dry weather. Cynodon, Agrostis, Poa, 
Loliutn are disease-sensitive grasses. 

 

Measures 
Excessive irrigation and excessive fertilizer should be avoided in hot weather. Against possible disease, 
plantings should be done in the fall and delayed. Bad drainage needs to be eliminated. Chemically, 
Chloroneb, Etridiazole, Metalaxyl or Propamocarb can be administered when the disease first appears. 

 

10.Leaf Speckle (Leaf spot; Melting out) 

 
 

The disease occurs along the leaves, in the appearance of round, burnt spots with Pinkish Black edges 
and brownish straw-colored spots in the middle. Cynodon, Dactylon, poapratensis, Festuca are the 
plants that are most susceptible to the disease. The disease continues its activities from spring to mid-
autumn with temperatures between 10° and 20°C and in a humid environment. They are more frequent 
and primarily infected with the disease on grass in very short mown and shade places. 
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As A Cultural Measure 
Shade areas in the grass should be reduced, ventilation and drainage of the soil should be regular. Also, 
mowing heights of plants should be considered. Cultuvars that are not susceptible to disease should be 
selected. For example, Poa pratensis 'delta’, 'kenblue' and ' park’Cultuvars are very sensitive and more 
resistant than other cultuvars. Fungicide is recommended to be administered to Anilazine, in diameter, 
Chlorothalonil, Cycloheximide, Ipodione and Mancozeb. 

11.Mosses 

 
 
Moss usually occurs in shallow soils and canopy, where grass is sparse. Algae can reproduce very 
easily with spores, and especially, it can settle on acidic and poor soils. Although there are many algae 
species in the grass areas, the most common ones are Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme and 
Polytrichum commu. 

 

Measures 
If it is not successful by mechanical means or by changing environmental conditions such as acidity 
and poverty to remove it from the mossy area, the chemical route is applied. Compounds such as 
"ammonium sulfate", "copper sulfate", "iron sulfate" can be used for this purpose. Copper sulfate or 3-4 
kg ammonium sulfate or 2-3 kg iron sulfate are sufficient amounts for an area of 100 m2. In dry 
weather applications should be done repeatedly. Ammonium sulfate may have the effect of overgrowth, 
as spring is the best time to meet the cold climate plants. 

12.Algae and Lichens 
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In grassland, algae occur in dark areas, often in airless, congested and extremely wet parts of the soil. A 
green, blueish green "Nostoc" type is encountered. 

 

Measures 
For algae, an average of 8-10 grams of copper sulphate is sufficient for an area of 100 m2. In addition, 
"Maneb" and "Mancozeb" containing drugs are used (Davson, 1963). Lichen, which is a common life 
of algae and fungus, occurs among the grass in poor and acidic environments. Brown Peltigera cana 
type is common in lawns. Sulphated compounds, for example "Iron sulfate", are effective (1.5-2 kg 
Iron sulfate per 100 m2 area). 
 

RESULT 
It is difficult to see the factors that occur due to some reasons in the grass, and it becomes difficult to 
recognize if its of bacteria and fungi origin. It usually occurs with the form of destruction and manifests 
itself in some way. 
These factors are usually caused by soil defect, insufficient drainage, and in particular, and 
irregularities during maintenance of the turf area, and maintenance disruptions seen in waste disposal. 
Restoring the destroyed lawn often fails. Therefore, it is the right way to eliminate the possible causes 
of these adverse conditions. For this purpose, considering the principle of compliance with the growing 
environment in our region, the selection of natural or cultivars of grass plants must be made correctly. 
In lawn construction, basic operations such as ground, soil preparation and drainage should be carried 
out appropriately and completely. And finally, maintenance work should be carried out on site, on time 
and to the required extent. The precautions to be taken must be carried out in a certain order, both 
culturally and mechanically or chemically, allowing the plant to peel off from all damaging factors and 
to become a quality grass plant. 
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ÖZET 

Doğal ve sentetik liflerin birçok alanda kullanımı ile birlikte, yangın tehlikeleri artmakta, can ve mal 
kaybına neden olmaktadır. Sanayileşmenin artması insanların güvenliği önemli bir konu haline 
gelmiştir. Yangınlardan dolayı ortaya çıkan can ve mal kaybını en aza indirmek için alınacak 
tedbirlerden biri de, yanmayan veya yanmayı geciktirici malzemelerin kullanımıdır.  

Bu çalışmada günlük hayatta sıkça kullandığımız dokuma pamuklu kumaşlar kullanılmıştır. Kumaşlara 
iki farklı güç tutuşurluk kimyasalları üç farklı konsantrasyonda aplike edilmiştir. Kullanılan güç 
tutuşurluk kimyasallarından birisi tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan inorganik fosfor içeren 
ticari tescilli güç tutuşurluk kimyasalıdır. Diğer güç tutuşurluk kimyasalı olarak genellikle tarım 
sektöründe gübre olarak kullanılan amonyum fosfat kullanılmıştır. İşlem görmüş kumaşların bir 
kısmına güç tutuşurluk özelliğine sahip binder kimyasalı ile üç farklı konsantrasyonda emdirilmiştir. 
Son olarak kumaşlar ayrı ayrı kaplama ve fiksatör kimyasalları ile muamele edilmiştir. Kullanılan güç 
tutuşurluk kimyasalının tipi ve konsantrasyonu, binder konsantrasyonu ile birlikte fiksatör ve kaplama 
kimyasalı kullanımının pamuklu kumaşların güç tutuşurluk özelliklerine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. İşlem gören kumaşların yıkama öncesi ve yıkama sonrası LOI değerleri SPSS programı 
ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Güç tutuşurluk, Kaplama, Binder 
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AN INVESTIGATION ON ENHANCEMENT FLAME RETARDANCY PROPERTIES OF 

COTTON FABRICS 

 
ABSTRACT 

Natural and synthetic fibers are used in more areas. However fire hazards increase with the use of these 

fibers and cause the loss of life and goods. Owing to the progressive expansion of industrialization, the 

safety of human turned into an important subject. One of the precautions to minimize the loss of life 

and property caused by fires is the use of non-flammable or fire retardant materials. 

In this study cotton woven fabrics, mostly preferred in daily life, were used. Two different flame 

retardant chemicals were treated to the fabrics with three different concentrations. One of the used 

flame retardant chemical is commercially available and commonly used in textile industry having 

inorganic phosphorus. The other flame retardant chemical is ammonium phosphate, which is generally 

used as fertilizer in the agricultural sector.  Some of the treated fabrics were treated at three different 

concentrations of binder having flame-retardant property. Finally, the fabrics were individually treated 

with coating and fixating agents. It is aimed to investigate the effect of flame retardant chemical type 

and concentration, binder concentration, fixator and coating chemical on flame retardant properties of 

cotton fabrics. The LOI value of treated fabrics before washing and after washing is statistically 

evaluated by SPSS program. 

Keywords: Cotton, Flame retardant, Coating, Binder 

 
1.GİRİŞ 
İnsanların giyinme ihtiyacı ilk defa kendisini insan olarak algılamaya ve ilkel aile toplumları halinde 

yaşamaya başladığı anda ortaya çıkmış olup, zamanla bu ihtiyacın yanında süslenme ve güzel görünme 

aracı olarak kullanım başlamıştır. Tekstil liflerinin giyim amacıyla kullanılması çok eski zamanlara 

dayansa da endüstriyel uygulamalarda, teknik kullanımlarda ve ev tekstilinde kullanımı her geçen gün 

artmaktadır [1]. 

Tekstil ürünleri başlangıçta sadece örtünmek için kullanılmakta olup, sonradan süslenme için, evde 

kullanılan birçok eşyada, savunma sanayinde, sağlık sektöründe vb birçok alanda kullanılmaya 

başlanmıştır [2]. Günümüzde tekstil, her türlü tabii elyafların hazırlanması (sentetik ve cam elyafların 

72



 

Year 3 (2019)   Vol:12                                              Issued in DECEMBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

hazırlanması hariç) iplik haline getirilmesi, her tür iplikten dokuma yapılması, boyanması ve bitirme 

işlerine kadar geniş bir içeriğe sahiptir [3]. 

Tekstil ürünleri giyim, ev gibi hayatın her yerine girdiğinden ve yanıcı özelliği olması sebebiyle yangın 

olduğunda büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tekstil ürünlerinin kullanımından 

vazgeçilemediğinden tekstil ürünlerine güç tutuşur özelliklerinin kazandırılması sağlanabilmektedir [4]. 

Yaklaşık 400 yıl önce kumaşlarda güç tutuşur özelliğin olması ya da kullanılan ürünlere güç tutuşurluk 

özelliğinin sağlanması gerektiği fark edilmiştir. Güç tutuşurluk özelliğine sahip olan tekstillere en güzel 

örnek olarak Paris tiyatrolarında güç tutuşan kanvaslar ve Oxford’da raporlanan "Tutuşmayan Giysi” 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise yalnızca tiyatro perdeleri ya da giysileri değil, hemen hemen 

her ürünün güç tutuşurluk özelliğine sahip olması gerektiği düşünülmüş ve bu yönde yoğun araştırma 

ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır [5,6].  

Yanma; ısı, oksijen ve uygun yakıt bileşenlerine ihtiyaç duyan ekzotermik bir reaksiyondur. Bu her üç 

durum sağlandığında yanma olayı meydana gelmektedir. Diğer şartlar ihmal edildiğinde, yanma kendi 

kendine katalizlenir duruma gelir ve oksijen, yakıt kaynağı veya ısı tüketilinceye kadar devam eder [7]. 

Şekil 1.3’te tekstil liflerinin yanma diyagramı verilmiştir. 

 
Şekil 1. Tekstil lifleri için yanma döngüsü [7] 
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Tekstil malzemesinin üzerine etki eden ısı, fiziksel olduğu kadar kimyasal değişiklik de meydana 

getirmektedir. Termoplastik liflerde kimyasal değişiklik, termal parçalanmanın gerçekleştiği piroliz 

sıcaklığında (Tp) oluşmaktadır [8]. Ayrıca Termoplastik lifler, camlaşma noktasında (Tg) 

yumuşamakta ve erime noktasında da erimektedirler. Daha yüksek sıcaklıkta (Tp) hem termoplastik 

olan hem de termoplastik olmayan lifler, daha düşük molekül ağırlıklı kısımlar oluşturacak biçimde 

bozunurlar (piroliz) [9]. Kimyasal değişiklikler Tp’de başlar ve yanma sıcaklığı (Tc)’na kadar devam 

eder. Liflerin alev direnci değerlendirilirken bu dört sıcaklık çok önemlidir. Değerlendirmede diğer 

önemli faktör ise LOI değeridir. LOI değeri, liflerin yanması için gerekli olan oksijen miktarıdır. Bazı 

lifler için bu parametre değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Bazı tekstil liflerinin camsı geçiş (Tg), erime (Tm), piroliz (Tp), yanma (Tc) sıcaklıkları ve 
Limit Oksijen İndeksi (LOI) değerleri [10] 

LİFLER Tg (0C) Tm (0C) Tp (0C) Tc (0C) LOI (%) 
Yün - - 245 600 25 
Pamuk - - 350 350 18,4 
Viskoz rayon - - 350 420 18,9 
Nylon 6 50 215 431 450 20-21,5 
Nylon 6.6 50 265 403 530 20-21,5 
Polyester 80-90 255 420-427 480 20-21 
Akrilik 100 220 290 250 18,2 
Polipropilen - 20 165 469 550 18,6 
Modakrilik 80 240 273 690 29-30 
PTFE 126 327 400 560 95 
Nomex 275 375 410 500 28,5-30 
Kevlar 340 - 590 550 29 
PBI 400 - 500 500 40-42 

 

Piroliz yavaş olduğunda yanıcı gaz karışımı meydana gelmezken, sıcaklık arttığında piroliz hızı da 

artmakta ve yanıcı gaz karışımı meydana gelmektedir. Bu durumda bir kıvılcımla kendiliğinden 

tutuşma gerçekleşmektedir. Piroliz reaksiyonu sonunda ortaya çıkan ürünler aşağıda belirtilmektedir 

[5]; 
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Tekstilde Güç Tutuşurluk Kazandırma Yöntemleri 

Güç tutuşurluk İngilizce Flame Retardancy (FR), Türkçe alev geciktirici olarak tanımlanmaktadır. 

Tekstilde güç tutuşur olanlar, aleve ve yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında tutuşmayan, tutuşsa da 

kendi kendine sönen tekstillerdir [4]. 

Tekstil güç tutuşurluk dört farklı yöntemle sağlanmaktadır [7,11]: 

1. Yöntem: Yapısı itibariyle güç tutuşan ya da ısıl dirençli liflerin kullanılmasıdır. Güç tutuşan 

lifler (Kevlar, Nomex, PTFE, PVC). Isıl dirençli lifler inorganik yapılarından dolayı yanmaya 

dirençli olan liflerdir (Cam, Asbest, Silisyum dioksit, Alüminyum oksit). 

2. Yöntem: Liflerin kopolimerizasyon ve kimyasal modifikasyon ile yapılarının 

değiştirilmesidir (Trevira CS, Saran, Velicren). Kimyasal modifikasyon, polimerin bazı 

kimyasallarla reaksiyona girerek güç tutuşan ürüne dönüşmesidir. Kopolimerizasyon işleminde, 

klor gibi güç tutuşma sağlayıcı elementlerden birini içeren bir monomer, ikinci bir monomer ile 

polimerleşerek kopolimer oluşturur Böylece, güç tutuşma sağlayan element, polimerin zincir 

yapısında yer alır ve polimer, yapısı itibariyle güç tutuşur hale gelir. Bu yönteme örnek olarak 

güç tutuşur akrilik/modakrilik, FR viskoz, FR PES, FR Nylon, FR yün, Durvil ve Karvin lifleri 

verilir. 

3. Yöntem: Sentetik polimerlere lif çekimi esnasında güç tutuşma sağlayıcı kimyasalların ilave 

edilmesidir (FR Viskoz, Visil, Fidion FR). Bu güç tutuşma sağlayıcı kimyasallar, organik fosfor 

bileşiklerini ve antimon oksit ile birlikte organik halojen bileşiklerini içermektedirler. İnorganik 

güç tutuşurluk sağlayıcılar ise hidratlı alüminyum, magnezyum hidroksit ve borik asittir. Etkin 

bir güç tutuşurluk elde edebilmek için kullanılan güç tutuşur maddenin bozunma sıcaklığının, 

polimerin bozunma sıcaklığına yakın olması gerekir. Bu tip işlemden geçen sentetiklere örnek 

olarak akrilik, poliamid ve polyester lifleri verilebilir. 

4. Yöntem: Kumaşın güç tutuşma sağlayan kimyasallar ile muamele edilmesidir. Bunun için 

kullanılan dört farklı metot vardır. 

 Çoğu dayanıksız ve amonyum fosfat gibi suda çözünebilen kimyasal maddelerle 

uygulanan basit bir emdirme-kurutma tekniğidir. 
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 Kırışmaya karşı direnç ya da diğer ısıyla iyileştirme yapılan tekstil terbiye işlemleri için 

uygulanan bir tekniktir. Güç tutuşurluk eldesinde kullanılan Pyrovatex, Afflamit ve 

Antiblaze TFR1 gibi fosfonamit sistemlerinin uygulanması için çok uygun bir metottur. 

 Terbiye maddesinin lifle polimerizasyonunun sağlanması için amonyak gazı ile 

iyileştirme işleminin yapılmasını gerektiren THPC (Tetrakis (hydroksimetil) fosfonyum 

klorit) esaslı Proban işlemi için en uygun işlem akışıdır. Terbiye işleminin 

dayanıklılığını ve stabilitesini arttırmak için son yıkama ve kurutma işlemlerinden önce 

uygulanmalıdır. 

 Kaplama işlemi uygulanarak, güç tutuşurluk maddesi bir bağlanma patı ile kumaşın arka 

yüzeyine aktarılır. Bu şekilde kumaşın ön yüzünün estetik görünümü korunmuş olur. Bu 

yöntem genellikle döşemelik kumaşların terbiye işlemi için tercih edilmektedir. 

2.METERYAL METOT 

2.1.Meteryal 

Çalışma kapsamında yapılan deneylerde özellikle nevresim ve benzeri ev tekstillerinin üretiminde 

kullanılan %100 pamuk dokuma kumaş kullanılmıştır.  

A Güç Tutuşurluk Kimyasalı:  Yıkamaya dayanıksız sinerjik yapıda inorganik fosfor katkılı suda 

çözünebilen ticari tescilli güç tutuşurluk kimyasalı. 

B Güç Tutuşurluk Kimyasalı (Amonyum Fosfat): Veser kimya’dan temin edilen katı formda %99 

safsızlıktadır. Genel olarak tarım sektöründe gübre amaçlı kullanılan bir kimyasaldır. 

Deneysel çalışma için güç tutuşurluk kimyasallarının her biri üç farklı konsantrasyonda uygulanmıştır. 

Binder: Bir ince parçacık boyutlu, sulu dispersiyondur. Düşük formaldehit miktarı ile vinil klorür ve 

etilen plastikleştirici içermeyen, gerilme direnci yaklaşık 5N/mm2 olan. Güç tutuşurluk kimyasalı ile 

birlikte kullanılarak güç tutuşurluk kimyasalının yıkamaya dayanıklılığı artırılması hedeflenmiştir. 

Yıkama dayanımına etkisinin olup olmadığının araştırılabilmesi için binder %10, %20 ve %30 olmak 

üzere üç farklı konsantrasyonda uygulanmıştır. 

Kaplama Kimyasalı: Vinil klorid ve etilen esaslı capraz bağ oluşturabilen plastikleştirici kimyasal 

içermeyen beyaz sıvı kimyasal. Güç tutuşurluk kimyasallarının yıkama dayanımı özelliklerini 
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iyileştirebilmek için kendi kendine çapraz bağlanabilme özelliğine sahip su bazlı akrilik ester 

dispersiyonu kaplama kimyasalı kullanılmıştır. 

Fiksatör: Aromatik grupların polikondenzasyonundan elde edilmiş asidik ortama dayanıklı kimyasal. 

Kumaş yüzeyini bir sır tabakası gibi kaplarlar ve kumaş üzerindeki boya veya kimyasalın suya 

geçmesine engel olurlar. Güç tutuşurluk kimyasalı ile birlikte kullanılmıştır. Yıkama esnasında güç 

tutuşurluk kimyasalının kumaş üzerinde kalması amaçlanmıştır. 

 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Numunelerin Hazırlanması 

%100 Pamuklu kumaşlara Şekil 2’de görüldüğü gibi A ve B güç tutuşurluk kimyasalları üç farklı 

konsantrasyonda (%10-40 olacak şekilde) aplike edilmiştir. Daha sonra bu kumaşların bir kısmı 

yıkanmak üzere ayrılmış diğer kısmına güç tutuşurluk özelliğine sahip binder kimyasalı üç farklı 

konsantrasyonda emdirilmiştir. Farklı konsantrasyonlarda binder uygulanmış ve sadece güç tutuşurluk 

kimyasalı uygulanmış (Şekil 2’de %0 binder olarak gösterilen) kumaşlar ayrı ayrı kaplama ve fiksatör 

kimyasalları ile muamele edilmiştir. Bu şekilde güç tutuşurluk kimyasallarının konsantrasyon 

farklılıklarının, binder kullanımının ve kullanılan binder konsantrasyonunun ayrıca fiksatör ve kaplama 

kimyasalı kullanımının pamuklu kumaşların güç tutuşurluk özelliklerine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

77



 

Year 3 (2019)   Vol:12                                              Issued in DECEMBER, 2019                                            www.ejons.co.uk 
 

 

* %Y’ye uygulanan işlemler aynı şekilde bu kimyasallar için de uygulanmıştır. 
** %10 binder’e uygulanan işlemler aynı şekilde bu kimyasallara da uygulanmıştır. 

Şekil 2. Numunelerin hazırlanma aşamalarının şematik olarak gösterimi 

 

 

2.2.2. Kimyasalların Kumaşa Aplikasyonu 

A güç tutuşurluk kimyasalı üç farklı konsantrasyonda (%20, %30, %40) ve B güç tutuşurluk kimyasalı 

3 farklı konsatrasyonda (%10, %20, %30) Thermal marka  A42945T model dikey fulard cihazında 

%100 flotte alacak şekilde emdirme işlemi uygulanmıştır. Emdirilen kumaşlar etüvde 1600C’de 3 

dakika kurutularak kondenzasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Yıkama dayanımları düşük olması 

nedeniyle güç tutuşur kimyasalının yıkama esnasında kumaştan uzaklaşarak banyoya geçişini önlemek 

için binder, fiksatör ve kaplama özelliğine sahip kimyasallarla işlemler yapılmıştır. Bu kimyasallar 

%100 flotte alacak şekilde emdirme yöntemine göre laboratuar tipi fulard makinesinde aplike 

edilmiştir. Etüvde 160 0C ‘de 3 dakika olarak kondenzasyon işlemi yapılmıştır. Apreli numunelerin 

yanma testinden önce yıkama dayanımını belirlemek amacıyla numunelerin yarısı TS EN ISO 6330 

standardındaki standart deterjan kullanılarak 300C’de 5 tekrarlı olarak yıkanmıştır. Yıkama işleminde 

SDL Atlas marka yıkama haslığı test cihazı kullanılmıştır. Yakma testi olarak LOI testi kullanılmıştır. 

LOI testi TS11162-1, TS 11162-3, ISO 4589’a göre yapılmıştır.  LOI kısa ismiyle limit oksijen 

indeksinin belirlenmesini sağlayan bu test yöntemi ile materyallerin azot ve oksijen karışımının 
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oluşturduğu bir ortamda üstten tutuşturulup alta doğru sönmeden yandığı en düşük oksijen 

konsantrasyonu ölçülür.  

2.2.3. Sonuçların İstatistiki Olarak Değerlendirilmesi 

Tüm deney sonuçları SPSS 20 istatistik programı kullanılarak Tukey çoklu karşılaştırma analiz 

yöntemine göre değerlendirilmiştir. SPSS programı, varyans analizi amacıyla geliştirilmiş temel ve ileri 

istatistiksel yöntemleri içeren bir paket programıdır. Varyans analizi iki yada daha fazla ortalama 

arasında fark olup olmadığını anlamak için kullanılır. Varyans analizinda bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerden bahsedilir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerine etkisi araştırılmaktadır. 

Varyans analizi sonucu ANOVA tablosu oluşturulur. ANOVA tablosundaki anlamlılık değeri >0,05 ise 

gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı ve<0,05 olduğu durumda gruplar arasında incelenen özellik 

bakımından anlamlı bir fark olduğu değerlendirilmektedir. Gruplar arasında anlamlı bir fark var ise bu 

farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için post hoc testi kullanılır.  

Bu çalışmada bağımlı değişken yanmazlık testinin sonucu olan LOI değeridir. Bağımsız değişkenler ise 

kullanılan güç tutuşurluk kimyasalının konsantrasyonu, binder konsantrasyonu ve aplikasyon türüdür. 

Sonuçların irdelenmesi için çeşitli modeller kurulmuş ve α=0,05 anlamlılık seviyesinde F testleri 

yapılmıştır. Öncelikle ANOVA tablosu incelenmiştir. Daha sonra post hoc test sonucu incelenerek 

yorumlanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede programa veri girişinde kısaltmalar kullanılmıştır. 

Kullanılan kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir. 

KT: Kullanılan güç tutuşurluk kimyasalının tipi 

KK: Kullanılan güç tutuşurluk kimyasalının konsantrasyonu 

AT: Aplikasyon türü (-, fiksatörlü veya kaplamalı) 

(‟ – ” Fiksatör veya kaplama uygulanmamış numuneleri temsil etmektedir.) 

BK: Binder konsantrasyonu 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Limit Oksijen İndeksi (LOI) Testine Ait Bulgular 
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3.1. Numunelerin Yıkama Öncesi LOI Değerleri 

Şekil 2’de belirtilen aşamalara göre hazırlanan numunelere TS 11162-1, TS 11162-3 ve ISO 4589’a 

göre yanma testleri yapılmış ve kumaşların LOI değerleri tespit edilmiştir. Kullanılan güç tutuşurluk 

kimyasalının konsantrasyonunun, binder konsantrasyonunun, aplikasyon türünün ve güç tutuşurluk 

kimyasal tipinin LOI değerleri üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla sonuçlar ANOVA tablosu ve 

posthoc test üzerinden yorumlanmıştır. 

3.1.1. A Güç Tutuşurluk Kimyasalı Yıkama Öncesi Numunelerin LOI Değerleri 

A kimysalı ile yapılan çalışmalarda güç tutuşur kimyasal konsantrasyonu artışı ile LOİ değerlerinde 

artış görülmüştür. Binder kullanılmadan yapılan çalışmada LOİ değerleri en yüksek çıkmıştır. Kaplama 

ve fiksatör ile işlem yapılması durumunda ise LOİ değerlerinde azalma meydana gelmiştir (Şekil 3). 

Binder , kaplama ve fiksatör kimyasalları organik bileşenler içermektedir. Bu bileşenlerin yanıcı olma 

özellikleri LOİ değerlerindeki azalmanın nedeni olarak söylenebilir.  

 
Şekil 3. Yıkama öncesi A kimyasalı ile yapılan çalışma sonrası LOI değerleri 

ANOVA tablosunda F değeri faktörün önem derecesini göstermektedir. F değerinin yüksek olması 

faktörün etkisinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.  
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Tablo 2.  A kimyasalı ile yapılan çalışmalarda konular arası etkileşim testi ANOVA tablosu (Yıkama 
öncesi) 

Kaynak Kareler 
Toplamı Df Kareler 

Ortalaması F Anlamlılık 
derecesi 

Corrected Model 1743,310 35 49,809 549,475 0,000 

Intercept 55134,963 1 55134,963 608230,443 0,000 
KK 97,744 2 48,872 539,139 0,000 
BK 350,066 3 116,689 1287,271 0,000 
AT 1046,784 2 523,392 5773,885 0,000 
KK * BK 14,978 6 2,496 27,538 0,000 
KK * AT 7,202 4 1,801 19,863 0,000 
BK * AT 223,809 6 37,301 411,497 0,000 

Hata 6,527 72 0,091   
Toplam 56884,800 108    
Doğrulanmış Toplam 1749,837 107    
R Squared = ,996 (Adjusted R Squared = ,994) 

A kimyasalının yıkama öncesi LOI değerlerinin istatistiki değerlendirmesinde ANOVA tablosunda F 

değerlerine bakıldığında LOI değerleri için en önemli faktörün aplikasyon türü olduğu görülmektedir. 

Aplikasyon türünden sonra ikinci etkili faktör binder konsantrasyonudur ve en az etkili faktör ise 

kimyasal konsantrasyonu olduğu görülmüştür. (Tablo 2) 

3.1.2. B Güç Tutuşurluk Kimyasalı Yıkama Öncesi Numunelerin LOI Değerleri 

Kullanılan B kimyasalının konsantrasyonu arttıkça kumaşların LOI değerlerinin arttığı gözlenmiştir. 

Kimyasal konsantrasyonu %10 olması durumunda en düşük LOI değeri elde edilmiştir. Çalışmada 

kullanılan en yüksek kimyasal konsantrasyonu olan %30 konsantrasyonda, kumaşın LOI değerleri 

35,081-35,269 aralığındadır (Şekil 4). 
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Şekil 4. Yıkama öncesi B kimyasalı ile yapılan çalışma sonrası LOI değerleri 

 

B kimyasalının yıkama öncesi LOI değerlerinin istatistiki değerlendirmesinde ANOVA tablosu LOI 

değeri için F değerlerine bakıldığında en önemli faktörün aplikasyon türü olduğu görülmektedir. 

Aplikasyon türünden sonra ikinci etkili faktör kimyasal konsantrasyonudur. LOI değerine en az etkili 

faktör ise binder konsantrasyonudur (Tablo 3). 

 

Tablo 3. B kimyasalı ile yapılan çalışmalarda konular arası etkileşim testi ANOVA tablosu (Yıkama 
öncesi) 

Kaynak 
Kareler 
Toplamı 

df 
Kareler 

Ortalaması 
F 

Anlamlılık 
derecesi 

Corrected Model 4480,843 35 128,024 819,111 0,000 
Intercept 122526,493 1 122526,493 783937,280 0,000 
KK 153,923 2 76,961 492,408 0,000 
BK 36,545 3 12,182 77,939 0,000 
AT 4196,465 2 2098,233 13424,711 0,000 
KK*BK 5,384 6 0,897 5,742 0,000 
KK*AT 16,668 4 4,167 26,660 0,000 
BK*AT 46,662 6 7,777 49,758 0,000 
Hata 11,253 72 0,156   
Toplam 127018,590 108    
Doğrulanmış Toplam 4492,097 107    
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3.2. Numunelerin Yıkama Sonrası LOI Değerleri 

Şekil 2’de belirtilen aşamalara göre hazırlanan numunelerde elde edilen güç tutuşurluk etkisinin 

yıkama dayanımını belirlemek amacıyla her bir numune TS 6330 standardında belirtilen deterjan ile 

300C’de 5 tekrarlı olarak yıkanmıştır. Yıkama sonrası TS 11162-1, TS 11162-3 ve ISO 4589’a göre 

yanma testleri yapılmış ve kumaşların LOI değerleri tespit edilmiştir. Sonuçlar ANOVA tablosu ve 

posthoc test sonucu incelenerek yorumlanmıştır. 

3.2.1. A Güç Tutuşurluk Kimyasalı Yıkama Sonrası Numunelerin LOI Değerleri 

Yıkama sonrası sadece A kimyasalı içeren kumaşların LOI değerlerinde yaklaşık %50 azalma olduğu 

görülmüştür. Bu azalma bu kimyasalın yıkama dayanımının çok düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

A kimyasalının konsantrasyonunun artması yıkama sonrası LOI değerlerinde artışa neden olmuştur 

(Şekil 5).  

 

Şekil 5. A kimyasalı ile yapılan çalışmada yıkama sonrası LOI değerleri 

Yıkama sonrası binder, kaplama ve fiksatör kullanımı ile LOİ değerlerinde artış sağlanmıştır. Bu artış 

güç tutuşurluk kimyaslının yıkama işlemi sonunda banyoya geçiş miktarındaki azalmasından 

kaynaklanmaktadır.  
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Tablo 4. A kimyasalı yıkama sonrası konular arası etkileşim testi-ANOVA tablosu 

Kaynak 
Kareler 
Toplamı 

Df 
Kareler 

Ortalaması 
F 

Anlamlılık 
derecesi 

Corrected Model 36,263 35 1,036 22,651 ,000 
Intercept 35926,963 1 35926,963 785447,781 ,000 
KK 5,336 2 2,668 58,324 ,000 
BK 16,066 3 5,355 117,082 ,000 
AT 4,244 2 2,122 46,391 ,000 
KK * BK 4,293 6 ,715 15,641 ,000 
KK * AT 1,576 4 ,394 8,611 ,000 
BK * AT 3,015 6 ,503 10,987 ,000 
Hata 3,293 72 ,046   
Toplam 35966,520 108    
Doğrulanmış Toplam 39,557 107    

A kimyasalının yıkama sonrası LOI değerlerinin istatistiki değerlendirmesinde Tablo 4 ANOVA 

tablosu sonuçları incelendiği zaman LOI değeri için F değerlerine bakıldığında en önemli faktörün 

binder konsantrasyonu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Binder konsantrasyonundan sonra ikinci 

derece önemli olan faktör ise güç tutuşurluk kimyasalı konsantrasyonudur. Bunları üçüncü olarak 

aplikasyon türü takip etmektedir. 

3.2.2. B Güç Tutuşurluk Kimyasalı Yıkama Sonrası Numunelerin LOI Değerleri 

B kimyasalı içerem numunlerin yıkama sonrası LOİ değerlerinde  yaklaşık % 55 kadar azalma  

görülmüştür (Şekil 6). Bu azalmanın sebebi, B güç tutuşurluk kimyasalının yıkama dayanımının çok 

düşük olması şeklinde yorumlanabilir.  
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, 

Şekil 6. B kimyasalı ile yapılan çalışmada yıkama sonrası LOI değerleri 

 

Tablo 5. D kimyasalı yıkama sonrası LOI değerleri ANOVA tablosu 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
Df 

Kareler 

Ortalaması 
F 

Anlamlılık 

derecesi 

Corrected Model 121,568 35 3,473 108,105 0,000 

Intercept 38461,589 1 38461,589 1197075,392 0,000 

KK 4,847 2 2,424 75,435 0,000 

BK 60,508 3 20,169 627,753 0,000 

AT 37,747 2 18,873 587,415 0,000 

KK * BK 4,350 6 0,725 22,563 0,000 

KK * AT 2,919 4 0,730 22,715 0,000 

BK * AT 7,590 6 1,265 39,373 0,000 

Hata 2,313 72 0,032   

Toplam 38585,470 108    

Doğrulanmış Toplam 123,881 107    

Yıkama sonrası LOI değerlerinin istatistiki değerlendirmesinde Tablo 5’de bulunan ANOVA Tablosu 

incelendiğinde LOI değeri için F değerlerine bakıldığında en önemli faktörün binder konsantrasyonu 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Binder konsantrasyonundan sonra ikinci derece önemli aplikasyon 

türüdür. Bunları üçüncü olarak kimyasal konsantrasyonu takip etmektedir. Binder B güç tutuşur 
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kimyasalın yıkama işleminde banyoya geçişini önemli ölçüde azaltmıştır. Bu kimyasalının fiyatının A 

kimyasalının fiyatının %1’i kadar olmasına içinde yakın çıkmıştır.  

Kullanılan kimyasal konsantrasyonunun yıkama sonrası LOI değeri üzerine etkisi sınırlıdır. Ancak 

sınırlı da olsa LOI değerlerinde artış görülmüştür. Tablo 4.40 incelendiğinde en düşük LOI değeri %10 

kimyasal konsantrasyonundaki numunelerde görülmektedir. En yüksek LOI değeri %30 kimyasal 

konsantrasyonundaki kumaşlarda elde edilmiştir. 

rağmen yıkama sonrası elde edilen LOİ değerleri her iki kimyasal  

4- SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmalara genel olarak bakıldığında; yıkama öncesinde ticari tescilli olarak satılan A güç 

tutuşurluk kimyasalı ile elde edilen güç tutuşurluk özellikleri ticari tescilli olmayan amonyum fosfat 

kimyasalına yakın sonuçlar vermiştir. Amonyum fosfatın fiyatının A kimyasalının yaklaşık %1’i 

kadardır. A kimyasalının kumaşta sararmaya neden olmaması B kimyasalının ise kumaşta sararma 

meydana getirme durumu göz önünde bulundurulduğunda özellikle koyu renkli kumaşlarda B 

kimysalının kullanımı önerilmektedir. Binder, kaplama ve fiksatör güç tutuşur kimyasalların yıkama 

dayanımını artırmaktadır. A ve B güç tutuşurluk kimyasallarının yıkama dayanımına en büyük katkı 

binder ile sağlanmıştır.     
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ABSTRACT 
Nanopartices, which are known as nanotechnological materials, are also considered as 
biotechnological products. Biological methods are more economic compare to chemical and 
physical methods in R&D studies. Production of nanoparticles (AgNPs) by biotechnological 
processes are faster than other processes. 
Trichoderma sp. produces a wide variety of extracellular industrial enzymes and metabolites. In the 
present research we report our optimisation experimental study of the extracellular synthesis of 
silver nanoparticles using Trichoderma longibrachiatum. Biological silver nanoparticle was 
synthesized extracellularly by using the fungus.  
This study contains macroscopic, microscopic and molecular characterization of Trichoderma sp. 
Molecular identification of 18s rDNA and ITS regions by PCR amplification was provided by using 
Fungus-specific primers.  

The most suitable temperature for AgNP biosynthesis was 55 ℃, substrate concentration was 1:100 
and pH was 12. Antibacterial effect of AgNPs was determined by agar diffusion method. At the end 
of the experiments, it was determined that the biosynthesis of AgNP showed antimicrobial activity 
against E. coli, S. aureus, B. subtilis. 
Antibacterial effect of AgNPs was determined by agar diffusion method. At the end of the 
experiments, it was determined that the biosynthesis of AgNP showed antimicrobial activity against 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis. 
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Keywords: Trichoderma longibrachiatum, DNA Sequence Analysis, Silver Nanoparticle, 
Antimicrobial activity. 

YERLİ TRİCHODERMA LONGİBRACHİATUM’UN DNA DİZİ ANALİZİ VE 

BİYOTEKNOLOJİK FUNGAL GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL (AGNP) ELDESİ 

ÖZET 
Nanoteknolojik materyaller olarak bilinen nanopartiküller biyoteknolojik ürün olarak 
değerlendirilmektedir. Biyoteknolojik süreçlerle nanopartikül üretimine yönelik yapılan Ar-Ge 
çalışmalarında biyolojik yöntemler kimyasal ve fiziksel yöntemlere kıyasla daha ekonomik olup, 
çalışmalar daha kısa sürede gerçekleşmektedir. 
Trichoderma sp. fungusu çok çeşitli hücre dışı endüstriyel enzimler ve metabolitler üretir. Bu 
araştırmada Trichoderma longibrachiatum fungusu kullanılarak biyoteknolojik ürün gümüş 
nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik süreçlerle ilk kez hücre dışı sentezi gerçekleştirilmiştir.  
Bu çalışma Trichoderma sp.’ye ait makroskobik,  mikroskobik ve moleküler karakterizasyon 
çalışmalarını içermektedir. Fungus spesifik primerleri kullanılarak 18S rDNA ve ITS bölgeleri PCR 
amplifikasyonu ile moleküler tanımlama yapılmıştır.  
Gümüş nanopartiküllerin hücre dışı sentezinin optimizasyonunda biyosentez için en uygun 
sıcaklığın 55 ℃, substrat konsantrasyonunun 1:100 ve pH’nın 12 olduğu saptanmıştır. AgNP'lerin 
antibakteriyel etkisi agar difüzyon metodu ile belirlenmiştir. Deneyler sonunda AgNP'lerin 
biyosentezinin, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis’e karşı antimikrobiyal 
aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trichoderma longibrachiatum, DNA dizi analizi, Gümüş nanopartikül, 
Antimikrobiyal aktivite. 

GİRİŞ 
Nanopartiküller (NPs) nanoteknolojik materyallerin ana malzemeleridir (Saravanan ve ark., 2011). 
Nanopartiküllerin sentezlenme yöntemleri kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemleri içerir. Temel 
olarak, fiziksel yöntemlerde verim düşükken, kimyasal yöntemler kullanılarak elde edilen 
nanopartiküllerin toksik çözücülerin kullanımı ve tehlikeli yan ürünlerin oluşumu nedeniyle çevre 
üzerinde zararlı etkilere neden olduğu literatürde bildirilmiştir (Wang ve ark., 2007). Buna karşın 
biyolojik yöntemler kullanarak daha ucuza, istenilen boyutta, stabil ve toksik olmayan özellikte 
nanopartiküller üretilebilir (Guo ve ark., 2015). Gümüş nanopartiküllerin iyi iletkenlik, kimyasal 
stabilite, katalitik ve antibakteriyel etkilerinin yanı sıra kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etki 
sergiledikleri gösterilmiştir. İndirgeyici ve stabilize edici maddeler içeren sıvı ortam, genellikle 
nanopartikülleri sentezlemek için kullanılır. Bu şartlar altında Ag+'nın azalması Ag atomlarının 
oluşumuna yol açar. Oluşan Ag oligomerik kümelere aglomera eder (bağlanır) ve sonunda AgNP 
oluşumu gerçekleşir (Burda ve ark., 2005). 
Gümüş nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik sistemler kullanılarak elde edilmesi yeşil sentez olarak 
bilinir. Bakteri, fungus (maya ve küf) gibi mikroorganizmalar kullanılarak hücre dışı yeşil 
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biyosentez günümüzde araştırmacıların ilgi odağı olmuştur (Alani ve ark., 2012). Metal 
nanopartiküllerin bir fungus tarafından biyosentezinde, miselyum, metal tuzu çözeltisine maruz 
bırakılır, bu sayede fungusun kendi hayatta kalması için enzimleri ve metabolitleri üretmesi 
sağlanır. Bu süreçte, metal iyonları, hücre dışı enzimin ve fungusun metabolitlerinin katalitik etkisi 
ile metalik katı nanopartiküller indirgenir (Vahabi ve ark., 2011). Biyosentezi gerçekleştirilmiş 
nanopartiküller çevre dostu, güvenilir, biyouyumlu ve düşük maliyetlidir (Emeka ve ark., 2014). 
Bugüne kadar, farklı fungusların nanopartikülleri sentezlediği bulunmuştur (Salunke ve ark., 2016). 
AgNPs, Fusarium oxysporum (Mukherjee ve ark., 2008), Phanerochaete chrysosporium 
(Vigneshwaran ve ark., 2006), Fusarium solani (Ingle ve ark., 2009), Aspergillus niger (Gade ve 
ark., 2008), Phoma glomerata (Birla ve ark., 2009), Cladosporium cladosporioides (Balaji ve ark., 
2009), Penicillium fellutanum (Kathiresan ve ark., 2009), Phoma sp.3.2883 (Chen ve ark., 2003), 
Aspergillus flavus (Vigneshwaran ve ark., 2007), Epicoccum nigrum (Sheikhloo ve ark., 2011) ve 
Phoma macrostoma (Sheikhloo ve Salouti, 2012) tarafından sentezlenebilir. 
Trichoderma cinsi funguslar çevrede önemli bir rol oynayan ve temel olarak enzim, antibiyotik ve 
diğer metabolitlerin üretiminde çeşitli endüstri dallarında kullanılan çok büyük bir mikrobiyal 
gruptur (Fayaz ve ark., 2010). Trichoderma türlerinin, antimikrobiyal, antikanser ve 
biyokatalizörler gibi önemli biyolojik özellikleri olan gümüş nano partülül sentezlediği 
bilinmektedir (Fayaz ve ark., 2010, Saravanakumar ve ark., 2015). İncelenen tüm Trichoderma 
türlerinin, özellikle de Trichoderma viride, T. harzianum ve T. asperellum’un nano-Ag üretiminde 
etkili olduğunu bildirilmiştir (Zhao ve ark., 2017). 
Bu çalışmanın amacı yerel olarak Uşak ili Organize Sanayi Bölgesinden alınan seramik atıklarından 
izole edilen ve moleküler karakterizasyonu yapılan Trichoderma longibrachiatum kullanılarak 
AgNP sentezi için optimum koşulların belirlenmesi ve antimikrobiyal aktivite saptanması 
amaçlanmıştır. 

 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışmada kullanılan fungus T. longibrachiatum Uşak ilinden seramik fabrikası atığından izole 
edilmiştir. 
Trichoderma sp. makroskobik ve mikroskobik tanımlanma için Malt Extract Agar (MEA) 
besiyerinde kültüre alınmıştır. Makroskobik tanımlamada koloni büyüme şekli, koku, renk ve 
sporlanma şekli gözlenmiştir. Mikroskopik incelemede konidiyofor ve konidi ölçümleri laktofenol-
anilin mavisi ile boyanarak slayt preparatları hazırlanmıştır.  Trichoderma sp.’nin mikroskobik 
incelenmesinde konidiyoforların dallanma şekli, fiyalidlerin şekli ve ortaya çıkışları, konidilerin 
şekli, rengi ve çeper özellikleri temel alınarak tanımlamalar yapılmıştır (Hasenekoğlu, 1991; Gams, 
Bisset & Malik, 1998; Jaklitsch ve ark,. 2006; Bisset,1991; Mukherjee ve ark, 2013). 
Moleküler karakterizasyon çalışmalarında DNA izolasyonu için EurX GeneMATRIX Plant & 
Fungi DNA izolasyon kiti (Polonya) kullanılmıştır. DNA izolasyonundan sonra elde edilen 
DNA’ların miktar ve saflığının kontrolü için Thermo Scientific Nanodrop 2000 (USA) cihazında 
spektrofotometrik ölçüm gerçekleştirilmiştir. PCR çalışmasında universal primer olarak ITS1-ITS4, 
tayini için hedeflenen gen bölgeleri çoğaltılmıştır. ITS1 5' TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3' ve 
ITS4 5' TCCTCCGCTTATTGATATGC 3' primerleri kullanılmıştır. 500 ve 700 baz arası değişen 
hedef bölgeleri çoğaltmak için tek aşamalı PCR işlemi gerçekleştirilmiştir. PCR reaksiyonu Solis 
Biodyne (Estonya) FIREPol® DNA Polymerase Taq polimeraz enzimiyle gerçekleştirilmiştir. PCR 
sonrasında agaroz jelde tek bant elde edilerek, PCR işleminin başarılı olduğu gözlemlenmiştir. PCR 
ürünü saflaştırma aşamasında, elde edilen tek bant örnekler için "ExoSAP-IT™ PCR Product 
Cleanup Reagent" (ThermoFisher Scientific, USA) saflaştırma enzimi kullanılıp, kit prosedürlerine 
uygun olarak saflaştırılmıştır. Sanger Dizileme örnekleri için, Macrogen Hollanda laboratuvarında, 
ABI 3730XL Sanger dizileme cihazı (Applied Biosystems, Foster City, CA) ve BigDye Terminator 
v3.1 Cycle Dizileme Kiti kullanılmıştır (Applied Biosystems, Foster City, CA). ITS1 ve NL1 
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primerleriyle elde edilen okumalar, bir konsensus dizi oluşturmak ve dizi hizalamak amacıyla 
kontig (genomik kütüphane) haline getirilmiştir. Bu işlemin gerçekleştirilmesinde BioEdit yazılımı 
içinde CAP contig assembly algoritması kullanılmıştır. 
Fungal biyomasın elde edilmesi için izolat Yeast Ekstrakt 0.025 g/L, CaCl22H2O 0.012g/L, 
MgSO47H2O 0.05 g/L, NH4H2PO4 1 g/L ve glukoz 10 g/L içeren besiyerinde aerobik koşullar 
altında 110 rpm’ de 25 °C’ de 7 gün inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası biyomas besiyerinden 
Whatman filtre kâğıdından süzülerek ayrılmıştır. Fungal biyomas 3 defa deiyonize su ile yıkanarak 
filtrasyon işlemleri tekrarlanmıştır. Yıkama işleminin ardından 150 ml deiyonize suya fungal 
biyomasdan 2’şer gram tartılarak inoküle edildikten sonra 72 saat 110 rpm’de inkübe edilmiştir. 
AgNP’lerin biyosentezi için öncelikle 72 saat 150 ml deiyonize su içinde tutulan fungal biyomas 
Whatman filtre kâğıdından geçirilerek hücre içeren filtrat ve hücre içermeyen filtrat birbirinden 
ayrılmıştır. 100 ml lik erlenlere hücre içermeyen filtrat ve deiyonize su ile hazırlanan 0.03 M’ lık 
gümüş nitrat (AgNO3) 1:10 oranında tartılarak eklenmiştir. Pozitif kontrol alarak hücre içermeyen 
filtrat, negatif kontrol alarak 0.03 M AgNO3 kullanılmıştır. İnkübasyon 25 °C’ de 110 rpm’ de 
aydınlıkta gerçekleştirilmiştir. Renk değişimi AgNP sentezinin gerçekleştiğini göstermiştir (Hamedi 
ve ark., 2014). 
Reaksiyon karışımının renk değişimi AgNP oluşumu için kanıt olarak kullanılmıştır. Hücre 
içermeyen filtrata AgNO3 eklendiktan sonra bir hafta boyunca her 24 saatte bir renk değişimi 
gözlemlenen filtratın çift ışınlı UV-VIS spektrofotometrede (Shimadzu UV 1800), 200-800 nm 
aralığında absorbans değerleri ölçülmüştür (Hamedi ve ark., 2014). 
AgNP biyosentezinin optimizasyonu için substrat konsantrasyonu, reaksiyon pH’sı ve reaksiyon 
sıcaklığı olmak üzere 3 parametre seçilmiştir. Her bir değişken tek seferde sadece bir parametrenin 
değiştirilmesiyle optimize edilmiştir. Optimizasyon çalışmaları için substrat konsantrasyonu 1:10, 
1:25, 1:50, 1:75 ve 1:100 oranlarında, reaksiyon pH’sı 2.0, 4.0, 7.0, 9.0 ve 12.0 aralıklarında, 
reaksiyon sıcaklığı 25℃, 35℃, 45℃ ve 55℃ sıcaklıklarda denenmiştir.  Elde edilen numunelerin 
absorbansı 442 nm dalga boyunda spektrofotometrede ölçülmüştür (Xue ve ark., 2016). 
AgNP’lerin gram pozitif bakterilerden Bacillus subtilis ve Staphylococcus aureus’a; gram negatif 
bakterilerden ise Escherichia coli’ ye karşı antimikrobiyal aktivitesi agar difüzyon yöntemiyle 
belirlenmiştir. Bakteriler Nutrient Broth sıvı besiyerinden 0.5 McFarland yoğunlukta alınarak 
Müeller Hinton Agar’a (MHA) yayılarak inoküle edilmiştir. Deneyde biyosentezi gerçekleştirilen 
AgNP’lerin 10000 rpm’de 15 dakika santrifüj edilerek dibe çöken süpernatantı kullanılmıştır. 
Petrilerde açılan 6 mm’lik kuyucuklardan her birine 20 µl AgNP’ü ve kontrol grubu olarak da 0,03 
M AgNO3 eklenerek 37 ℃’ de 24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyondan sonra inhibisyon zonu 
ölçülmüştür. 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Çalışmada Trichoderma sp. kolonilerinin Malt Extract Agar (MEA) ve Potato Dextrose Agar 
(PDA)’da 20 °C’de 4 günde petri kabını dolduracak şekilde geliştiği, önce düz daha sonra havai 
hiflerin gelişmesinden dolayı tüylü görünümde ve beyazımsı renkte, ilerleyen süreçte konidilerin 
geliştiği alanların koyu yeşil renkte olduğu görülmüştür (Şekil 1A). Koloni altının renksiz, yaşlı 
kültürlerde Hindistan cevizi kokusunun bulunduğu gözlemlenmiştir. Hiflerin düz çeperli, çok dallı, 
1.5-12 mikrometre eninde, konidioforların çok dallı, ana dalın 4.5-5 mikrometre çapımda genel 
görünümünün düzensiz olduğu, birçok yan dal oluşturduğu ve bütün yan dalların geniş açılarla 
geliştiği, fiyalidlerin terminal fiyalidlerin altında halka gruplar şeklinde geliştiği, her grupta 2,3 
fiyalidin tek veya karşılıklı çiftler halinde, tabanda dar, ortada hafif geniş, uca doğru uzun bir boyna 
sahip olduğu saptanmıştır. Terminal fiyalidlerin daha uzun (8-10 x 2.5-3 mikrometre çapında), 
konidilerin daha kısa 4-4.5 x 3.5-4 mikrometre çapında) obovoid, hafif pürüzlü olduğu görülmüştür. 
(Şekil 1B). 
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Şekil 1. Trichoderma sp.  makroskobik A: Koloni morfolojisi ve B: Mikroskobik morfoloji: 
mikroskop görüntüleri 
Trichoderma sp. için yapılan moleküler karakterizasyon çalışmaları sonucunda S1-1 – ITS1: 
Trichoderma longibrachiatum MK910052.1 izolatı için: 
Toplam Baz Sayısı: 589 
Benzerlik Skoru: 1088 
Dizi Eşleşme Oranı: %100 
Benzerlik Oranı: %100 
olduğu saptanmıştır (Şekil 2). 

 
S1-1 – ITS1: Trichoderma longibrachiatum MK910052.1 
ACCCCAATGTGAACGTTACCAATCTGTTGCCTCGGCGGGATTCTCTTGCCCCGGGCGCGTCGCAGCCCCGG
ATCCCATGGCGCCCGCCGGAGGACCAACTCCAAACTCTTTTTTCTCTCCGTCGCGGCTCCCGTCGCGGCTC
TGTTTTATTTTTGCTCTGAGCCTTTCTCGGCGACCCTAGCGGGCGTCTCGAAAATGAATCAAAACTTTCAA
CAACGGATCCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAAT
TCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTCCGAGC
GTCATTTCAACCCTCGAACCCCTCCGGGGGGTCGGCGTTGGGGATCGGCCCCTCACCGGGCCGCCCCCGA
AATACAGTGGCGGTCTCGCCGCAGCCTCTCATGCGCAGTAGTTTGCACACTCGCACCGGGAGCGCGGCGC
GGCCACAGCCGTAAAACACCCCAAATTTTCTGAAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAA
CTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 

Şekil 2. Trichoderma longibrachiatum Moleküler karakterizasyon çalışması 
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Çalışmalar sonucunda fungusların metal nanopartiküllerin sentezi açısından son derece iyi adaylar 
olduğu anlaşılmıştır. Trichoderma türleri, enzimleri ve sekonder metabolitleri ürettiği bilinen (Ünal 
ve ark., 2019)  fungusların nanopartiküllerin (NP'lerin) sentezinde katalizör olarak kullanılan bir 
fungus grubudur. Bu sebeple renk değişimi ve spektrofotometrik ölçümlerle doğrulanan AgNP’ü 
sentezi için bu çalışmada Trichoderma longibrachiatum kullanılmıştır. Hücre içermeyen filtrat ve 
AgNO3 karışımından oluşan solüsyonun rengi açık sarıdan kahverengiye dönerek AgNP’ü 
oluşumunu göstermektedir. (Şekil 3). Kültür filtratının renk yoğunluğundaki artış, sulu çözeltide 
bulunan gümüş iyonlarının indirgenmesiyle oluşan nanopartiküllerin sayısındaki artıştan 
kaynaklanmaktadır (Elamawi ve ark., 2018). 
 

 
Şekil 3. Trichoderma longibrachiatum kullanılarak Gümüş Nanopartikül (AgNP) Üretimi  
 
Nanopartiküllerde bulunan serbest elektronlar yüzey plazmon rezonansına (SPR) neden olduğu için  
gümüş nanopartiküllerin oluşumu renk değişiminin yanı sıra UV/VIS analizi ile doğrulanabilir 
(Noginov ve ark., 2006). Çalışmamızda renk değişimi gözlemlediğimiz çözelti (Şekil 3) UV/VIS 
spektrofotometrede 200-800 nm dalga boyları arasında taranmış ve 442 nm dalga boyunda pik 
verdiği belirlenmiştir. Bu nedenle optimizasyon çalışmalarında UV/VIS spektrofotometre ölçümleri 
442 nm dalga boyunda yapılmıştır.  
Yapılan çalışmalarda Trichoderma longibrachiatum için bu değer 385nm (Elamawi ve ark., 2018) 
T. harzianum ve T. viride için 430 nm (Fayaz ve ark., 2010; Singh and Balaji, 2011) olduğu 
bildirilmiştir. Partikül büyüklüğü ile UV’de belirlenen pik arasında bir ilişki vardır. Pik daha uzun 
dalga boylarına geçtiğinde partiküller büyür, 384–414 dalga boylarında AgNP boyutunu 10-14 nm 
büyüklüğüne sahip olduğu belirtilmiştir (Solomon ve ark., 2007). Bir diğer çalışmada ise 438 nm 
dalga boyunda UV spektrumunun 60-80 nm partikül boyutlarını verdiğini ortaya koyulmuştur (Nair 
ve Pradeep 2003).  
AgNP'lerin bakteri hücre duvarına tutturulabildiği ve sonuç olarak hücre içine sızabileceği rapor 
edilmiştir. Bu etki, bakteri zarından hücresel içeriğin sızmasına ve bakteri ölümüne yol açabilecek 
zar hasarı gibi fiziksel değişikliklere neden olmaktadır. AgNP'lerin Gram-negatif  ve Gram pozitif 
bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkisinin olduğu gösterilmiştir.. Bakterilerin hücresel zarı 
karboksil, fosfat ve amino gruplarının varlığına bağlı olarak negatif bir yüke sahiptir. Pozitif yüklü 
AgNP'ler arasındaki elektrostatik çekim ile hücre membranlarına AgNP bağlanır. Daha güçlü çekici 
bir kuvvet elde etmek için AgNP'lerin yüzey yükünü değiştirilebilir (Yun’an Qing ve ark., 2018).  
Çalışmamızda AgNP’lerin antibakteriyel etki analizi agar difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. 
Yapılan deneylerin sonunda biyosentezi gerçekleştirilen AgNP’ün E. coli, S. aureus, B. subtilis’e 
karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 1). AgNP en yüksek antimikrobiyal 
aktiviteyi S. aureus’a karşı gösterirken  (21 mm) en düşük antimikrobiyal aktiviteyi B. subtilis’e (12 
mm) karşı göstermiştir (Şekil 4). 
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Çizelge 1. Agar difüzyon testi sonuçları (mm) 

Mikroorganizmalar Pozitif Kontrol  Negatif Kontrol 

Va(30) P(10) C(30) E(15) Te(30) AgNP Distile su 

E. coli ATCC (25922 25 33 30 26 12 18 - 

S. aureus ATCC(25923) 21 40 27 30 30 21 - 

B. subtilis 22 31 36 29 16 12 - 

Va:Vankomisin, P:Penisilin G, C:Kloromfenikol, E:Eritromisin, Te:Tetrasiklin 
 

 
Şekil 4. Gümüş Nanopartiküllerin (AgNP) bakterilere karşı antimikrobiyal etkisi 
A) E. coli, B) B. subtilis, C) S. aureus 
AgNP’lerinin optimizasyonu üç ana parametre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çizelge 2’de 442 
nm dalga boyunda UV/VIS spektrofotometre ölçümleri verilmiştir. Substrat konsantrasyonunun 
AgNP’lerin biyosentezi üzerinde dikkat çekici bir etki gösterdiği ve 1:25 oranının optimum 
konsantrasyon olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4). 1:100 oranında AgNP sentezi en düşüktür, renk 
değişimi en az olan konsantrasyondur. AgNP sentezi için optimal pH koşullarını belirlemek 
amacıyla 2-12 pH aralığı seçilmiştir. Absorbans değerleri pH’ın artmasıyla artış göstererek alkali 
ortamın AgNP sentezi için daha uygun olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte pH 4’te AgNP 
biyosentezi indirgenmiş ve dipte agregalar (taneli yapılar) ve çökeltiler gözlemlenmiştir. AgNP 
biyosentezi için en uygun sıcaklığın 55 ℃, Substrat konsantrasyonunun 1:100, pH’ın 12 olduğu 
belirlenmiştir (Çizelge 2). T. longibrachiatum’da AgNP üretimi için optimum 28 °C olduğu 
bildirilmiştir (EL Emavi ve ark., 2018).  T. longibrachiatum için reaksiyon sıcaklığının enzim 
aktivitesinde önemli bir rolü olduğu ve nanopartikül boyutunu etkilediği bilinmektedir. 27 °C’de 
nanopartikül boyutu 10-40 nm arasında iken sıcaklık 10 °C düşürüldüğünde partikül boyutu 80-100 
nm’ye çıkmaktadır. Sıcaklıktaki düşüş partikül boyutunda artışa yol açmaktadır (Fayaz ve 
ark.,2009). 
Çizelge 2. AgNP’ün optimizasyon çalışmaları  

 SÜRE 

1.Gün  2.Gün 3.Gün 4.Gün 5.Gün 6.Gün 

Substrat Konsantrasyonu 

1:10 0.169 0.172 0.247 0.253 0.298 0.315 

1:25 0.149 0.177 0.283 0.314 0.384 0.412 

1:50 0.145 0.164 0.253 0.285 0.324 0.385 

1:75 0.086 0.073 0.145 0.151 0.164 0.182 
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1:100 0.035 0.007 0.058 0.084 0.071 0.063 

pH   

2 0.140 0.152 0.204 0.181 0.169 0.145 

4 0.123 0.041 0.066 0.043 0.031 0.024 

7 0.275 0.322 0.415 0.445 0.502 0.533 

9 0.906 1.073 1.154 1.204 1.245 1.272 

12 1.306 1.473 1.565 1.605 1.637 1.644 

Sıcaklık  

25 ℃ 0.262 0.331 0.397 0.444 0.485 0.517 

35 ℃ 0.316 0.413 0.482 0.543 0.592 0.618 

45 ℃ 0.372 0.504 0.600 0.684 0.742 0.794 

55 ℃ 0.475 0.613 0.678 0.790 0.775 0.803 
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Şekil 5. Biyosentezi gerçekleştirilen AgNP’ün optimizasyonu (Substrat konsantrasyonu, pH ve 
Sıcaklık)  

 
SONUÇ 
Bu araştırmada biyoteknolojik süreçlerle gümüş nanopartiküllerin (AgNP) üretimi için ekonomik 
olarak uygun, çevresel açıdan sürdürülebilir biyolojik yöntem ile T. longibrachiatum kullanılarak 
antimikrobiyal aktivite gösteren AgNP’ler başarıyla sentezlenmiştir. AgNP biyosentezi için en 
uygun sıcaklığın 55 ℃, substrat konsantrasyonunun 1:100, pH’ın 12 olduğu belirlenmiştir. AgNP 
biyosentezi işlemi sırasında herhangi bir toksik kimyasal madde veya organik çözücü 
kullanılmaması nedeniyle bu yöntem çevre dostu olarak kabul edilebilir. 
Çalışmamızda Trichoderma longibrachiatum fungusu kullanılarak biyoteknolojik ürün  olan gümüş 
nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik süreçlerle ilk kez hücre dışı sentezi gerçekleştirilmiştir.  
 Bundan sonraki çalışmaların elde edilen biyoteknolojik fungal gümüş nanopartikülün  (AgNP) 
karakterizasyonu üzerine yapılması planlanmaktadır. 
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN 
MACAR FİĞİ VE BUĞDAYIN FARKLI KARIŞIM ORANLARININ SİLAJ KALİTESİNE 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 
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ÖZET 
Bu araştırma; Muş ekolojik şartlarında yetiştirilen Macar fiği ile buğday yeşil otunun farklı karışım 
oranlarından silaj elde etmek üzere 2017-2018 yılında yürütülmüştür. Çalışmada; Macar fiği (Ege 
beyazı-79) ve buğday (Bezostaja) çeşitleri kullanılmıştır. Macar fiği ile buğday ayrı ayrı parsellere 
kışlık olarak ekilmiştir. Çalışmada; %100 Macar fiği (MF), %100 buğday (B), %70 MF + %30 B, %50 
MF + %50 B ve %30 MF + %70 B oranlarından oluşan karışım homojen bir şekilde karıştırılmıştır. 
Bu karışımlar, 2'şer litrelik plastik kavanozlara hava almayacak şekilde sıkıştırılarak kapağı kapatılmış 
ve 4 tekerrürlü olarak hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Bazı kalite parametreleri açısından 
Macar fiğin %70'i, buğdayın ise %30'nun karışıma girdiği silajlar ön plana çıktığı söylenebilir.  
Anahtar Kelimeler: Baklagil, Buğdaygil, Karışım, Kalite, Silaj 
 

EVALUATIION OF THE INFUENCE OF DIFFERENT MIXING RATIOS OF 
HUNGARIAN VETCH AND WHEAT ON SILAGE QUALITY GROWN IN THE 

ENVIRONMENTAL  CONDITIONS OF EASTERN ANATOLIA REGION 
 
ABSTRACT 
This research  was conducted in 2017-2018 to evaluate  silage from different mixing ratios of  
Hungarian vetch and wheat green grass grown in Mus ecological environments. The studied cultivars; 
Hungarian vetch (Aegean white-79) and wheat (Bezostaja)  were used. The varieties  were planted in 
winter  season in individual plots. Treatments were, the mixture of 100% Hungarian vetch (MF), 
100% wheat (B), 70% MF + 30% B, 50% MF + 50% B and 30% MF + 70% B were mixed with 
homogeneous. According to the our findings, regarding the quality parameters, it was revealed that 
silages, the treatments 70% of Hungarian vetch and 30% of wheat mixture, achieved the maximum 
progress of quality. 
Keywords: Legumes, grasses, mixture, quality, silage 

 
1. Giriş  
Silaj yemleri geviş getiren hayvanlar için vazgeçilmez bir kaba yem kaynağıdır. Hayvansal üretimde 
yem giderlerinin oldukça yüksek olması, silaj yemlerinin önemini bir kat daha artırmaktadır. Tarımı 
gelişmiş ülkelerde, silaj yemi yaygın olarak kullanılmakta ve rasyonların önemli bir kısmını silaj 
oluşturmaktadır (Sarıçiçek ve ark. 2002). Mısır başta olmak üzere sorgum, yonca, fiğ, arpa, buğday 
gibi baklagil ve buğdaygil bitkileri tek başına veya karışım halinde silaj yapılmaktadır. Birçok 
araştırma sonucuna göre, buğdaygillerden elde edilen yeşil yem materyalleri baklagil yem 
bitkilerinden daha kolay silolanmakta ve daha kaliteli silaj elde edilmektedir. Baklagil yem 
bitkilerinde yeterince suda çözünebilir karbonhidratın olmayışı ve tampon kapasitesinin yüksek 
olması, zor silolanmalarının en büyük nedenidir (Pitt, 1990; Raques ve Smith, 1966). Kaliteli, 
maliyeti düşük ve hayvanlar tarafından sevilerek tüketilebilen kaba yemlerin silolanarak saklanması 
hayvancılık işletmeleri içi büyük önem arz etmektedir. Muş ilimizin hayvancılık potansiyelinin 
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yüksek olmasına karşılık, mera alanları yem üretimi açısından oldukça zayıftır. Bu nedenle çeşitli 
bitkilerden silaj elde etmek suretiyle farklı kaba yem kaynağı oluşturulabilir.  
Bu çalışma; Muş ekolojik koşullarında yetiştirilen buğday ile Macar fiğinin farklı oranlarda 
karıştırılmasından elde edilen silajın kalitesini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.   

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırma; Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinin Organize Sanayi Bölgesinde 
2017-2018 yıllarında yürütülmüştür. Buğday ve Macar fiği ekimi kışlık olarak yapılmıştır. Denemede 
bitki materyali olarak; Macar fiği (Ege beyazı-79) ve buğday (Bezostaja) çeşitleri kullanılmıştır. 
Kullanılan bu çeşitler soğuğa ve kurağa dayanıklı olup Güney Marmara, Kuzey İç ve Ege, Trakya, 
Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerine tavsiye edilmektedir.  
Macar fiği ve buğday ayrı ayrı 40 m2'lik alanlara tahıl mibzeri ile 09.11.2017 tarihinde ekilmiştir. 
Ekimde 20 kg/da buğday, 12 kg/da Macar fiği tohumu kullanılmıştır. Buğday ekimi ile birlikte 15 kg 
da-1 DAP gübresi (2.7 kg da-1 N, 6.9 da-1 P), Macar fiğine ise 10 kg da-1 DAP gübresi (1.8 kg da-1 N, 
4.6 da-1 P) uygulanmıştır.  

Resim 2. Çalışmada kullanılan buğdayResim 1. Çalışmada kullanılan Macar fiği             

Sulanmadan hasada gelen Macar fiği tam çiçeklenme, buğday ise başaklanma döneminde iken hasat 
(03.06.2018) edilmiştir. Deneme alanları el oraklarıyla ve eş zamanlı olarak hasat edilmiştir. Hasat 
edilen bitki materyalleri gölgede 3-4 saat soldurulduktan sonra, traktör kuyruk mili ile çalışan silaj 
makinesiyle 0.5-1 cm'lik boyutlarda kıyılmıştır. Kıyılma işlemi tamamlandıktan sonra belirlenen 
oranlara göre materyaller hassas terazide tartılmıştır. Tartılan materyaller homojen bir şekilde 
karıştırılarak, her bir oran 4 tekerrürlü olmak üzere 2'şer lt'lik plastik kavanozlara doldurulmuştur. 
Kavanozlara doldurulan silaj materyalleri elle iyice sıkıştırılmıştır. Kavanozların kapağı sıkıca 
kapatıldıktan sonra hava almaması için koli bandı ile iyice sarılmıştır. Daha sonra karanlık ortama 60 
gün süre ile fermantasyona bırakılmıştır. Bu süre sonunda olgunlaşan silajlar açılmış ve kavanozların 
ağız seviyelerinden 4-5 cm’lik kısım atıldıktan sonra, pH değerleri pH metre ile ölçülmüştür. Her bir 
kavanozdan 500 gr silaj tartıldıktan sonra kuru madde (KM) oranını belirlemek amacıyla 60 0C'ye 
ayarlı etüvlerde 48 saat süreyle sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. Silajların kuru ağırlığı 
alındıktan sonra örnekler öğütülmüş ve analizler için hazır hale getirilmiştir.   

Resim 4. Silaj kavanozlarıResim 3. Hasılın parçalanması 
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Silajın ham protein (HP) oranı, kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), fosfor (P) içerikleri, asit deterjanda 
çözünmeyen lif (ADF) ve nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı Near Infrared Reflektance 
Spectroscopy (NIRS) analiz cihazı ile Near Infrared Analysis, Yakın Kızıl Ötesi Analizi (NIR) 
spektroskopik teknikle tespit edilirken, organik asit oranları [Laktik asit (LA), asetik asit (AA), 
propiyonik asit (PA), bütirik asit (BA)] HPLC yöntemine (Canale ve ark.,1984) göre yapılmıştır. 
Belirlenen ADF ve NDF oranlarından sindirilebilir kuru madde [SKM= 88.9-(0.779  x %ADF)] ve 
kuru madde tüketimi (KMT= 120 / %NDF), SKM ve KMT oranlarından ise nispi yem değeri [NYD= 
(DDM x DMI)/1.29] formüller yardımıyla bulunmuştur (Morrison, 2003). 
Elde edilen değerler üzerinden %5 ve  %1 önemlilik düzeylerine göre JUMP programı kullanılarak 
varyans analizine tabi tutulmuştur (Kalaycı, 2005). Ortalama değerler arasındaki farklılıklar LSD 
çoklu karşılaştırma testine göre karşılaştırılmıştır.  

2.1. Araştırma Yerinin İklim Özellikleri 
Araştırmanın yürütüldüğü Muş ilinin uzun yıllar ortalama yağış miktarı 745.02 mm, nispi nem 
%61.99, sıcaklık ise 8.10 0C olarak gerçekleşmiştir. Yetiştirme sezonunda nispi nemin en yüksek 
olduğu Ocak ayında sıcaklık düşük, yağış ise yüksek olmuştur (Çizelge 1).  
Çizelge 1'de görüldüğü gibi yetiştirme sezonunda sıcaklık, uzun yıllar sıcaklık ortalamasının üzerinde 
seyrederken; Nispi nem ve yağış ortalamaları, uzun yıllar ortalamasından daha düşük olmuştur. 
Deneme alanı sulamaya gerek duyulmadan hasat edilmiştir. 
Çizelge 1. Araştırma yerinin iklim özellikleri* 

Aylar 

               Sıcaklık 
(0C)               Yağış (mm) Nispi nem (%) 

UYO**      2017-
2018 UYO** 2017-

2018 UYO** 2017-2018 

Eylül 21.13 22.90 20.16 0.00 32.76 20.50 

Ekim 13.54 12.80 65.87 34.40 53.12 41.70 

Kasım 5.56 6.00 65.24 69.60 67.91 70.80 

Aralık -1.62 1.30 99.36 33.30 80.23 75.40 

Ocak -5.25 0.50 113.30 84.00 82.09 76.40 

Şubat -2.87 4.10 86.69 81.30 77.90 64.30 

Mart 3.78 9.40 104.27 61.40 67.56 54.70 

Nisan 10.58 12.50 90.63 26.80 57.90 46.70 

Mayıs 15.28 15.40 69.22 125.60 57.42 63.40 

Haziran 20.91 20.50 30.28 48.80 43.02 48.60 

Toplam/Ortalama 8.10 10.54 745.02 565.20 61.99 56.25 

*: Muş Meteoroloji İl Müdürlüğü, **: UYO: Uzun yıllar ortalaması (2009-2018) 
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 2.2. Araştırma Alanının Bazı Toprak Özellikleri 
Özel Muş Toprak Analiz Laboratuvarında yapılan toprak analiz sonuçlarına göre, denemenin 
kurulduğu alanın toprakları nötr, kireçli, tuzsuz, organik madde oranı az ve yarayışlı fosfor 
bakımından fakir, potasyum miktarı ise yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Araştırma alanının bazı toprak özellikleri 

pH Salt ds/m 
Lime 

(CaCO3) 
(%) 

Organic 
matter 
(% ) 

P (P2O5) 
kg da-1 

K  (K2O) 
ppm 

7.02 0.02 1.58 1.14 2.63 209.99 

2.3. Silajın Bazı Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi 
Yapılan çalışmada elde edilen bazı silaj kalite parametreleri,  Rohweder ve ark. (1978)'nın kalite 
sınıflandırmasına göre değerlendirilmiştir (Çizelge 3). 

 Çizelge 3. Baklagil, buğdaygil ve baklagil karışımlarına ait kalite standartları (Rohweder et al., 1978) 

Kalite Stand. HP ADF NDF SKM % KMT 
% of 
BW 

NYD 

% of KM 

Prime >19 <<31 <<40 >65 >3.0 >151 

1 17-19 31-35 40-46 62-65 3.0-2.6 151-125

2 14-16 36-40 47-53 58-61 2.5-2.3 124-103

3 11-13 41-42 54-60 56-57 2.2-2.0 102-87

4 8-10 43-45 61-65 53-55 1.9-1.8 86-75

5 <<8 >45 >65 <<53 <<1.8 <<75
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Silaj Gruplarının pH Değerleri, Ham Protein ve Organik Asit Oranları
Yapılan istatistiki analizlerde, Macar fiği ile buğdayın farklı oranlardaki karışımından elde edilen 
silajların pH değerleri, ham protein ve organik asit (LA, AA, BA, PA) oranları arasındaki farklılık 
P>0.01 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4).
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Çizelge 4.Silajın bazı kalite ve kimyasal özellikleri 

Karışım Oranları    pH    HP (%)   LA (%)   AA (%)   PA (%)    BA (%) 

%100 MF 3.88 a 15.97 a 1.70 c 0.71 a 0.07 a 0.73 a 

%100 B 3.77 c   8.15 c 1.81 b 0.65 ab 0.02 d 0.35 c 

%70 MF+ %30 B 3.83 a-c 14.88 a 1.93 a 0.38 d 0.05 c 0.55 b 

%50 MF+ %50 B 3.83 ab   9.85 b 1.61 d 0.55 bc 0.02 d 0.20 d 

%30 MF+ %70 B 3.80 bc   9.83 b 1.50 e 0.52 c 0.06 b 0.37 c 

Ortalama 3.82 11.74 1.71 0.56 0.05 0.44 

DK 0.79   6.99 1.75 8.92 4.34 4.55 

LSD 0.14**   3.54** 0.14** 0.23** 0.07** 0.12** 

**: P>0.01düzeyinde önemli, LA: Laktik asit, AA: Asetik asit, BA: Bütirik asit, PA: Propiyonik asit, 
HP: Ham protein 
 
Çizelge 4 incelendiğinde; Silaj gruplarının ortalama pH değeri 3.82 olarak gerçekleşmiş ve  en yüksek 
pH değerleri istatistiki açıdan aralarında fark olmayan %100 MF, %70 MF+ %30 B, %50 MF + %50 
B silaj karışım oranlarında belirlenirken, en düşük pH değeri %100 B silajında saptanmıştır. 
Silaj pH değeri ile ilgili yapılan farklı çalışmalar incelendiğinde, karışıma dahil olan tahılların oranı 
artıkça pH değerinde değişiklik olduğu pek çok araştırıcı tarafından bildirilmiştir. Nitekim, 
Seydoşoğlu ve Gelir (2019) yem bezelyesi ile arpadan elde ettikleri silaj karışımında arpa oranı 
artıkça pH değeri de 4.00’ten 3.91’e düştüğünü bildirmektedir. Araştırıcıların bulguları, elde edilen 
bulgularla uyumlu olduğunu göstermektedir (Çizelge 4). 
Çizelge 4’te belirtildiği gibi, en yüksek HP oranı istatistiki yönden farksız olan %100 MF ile %70 
MF + %30 B silajından elde edilirken, en düşük %100 B silajından elde edilmiştir. Baklagil yem 
bitkilerinin ham protein oranının, buğdaygillerden yüksek çıkması beklenen bir durumdur. Pek çok 
araştırıcı, Aykan ve Saruhan (2018) yem bezelyesinin ham protein oranının %18.29, arpanın ham 
proteini ise  %12.16 olarak bildirmeleri sonuçları desteklemektedir.  
Organik asitlerden LA oranı %1.93 ile %70 MF + %30 B silajında en yüksek bulunmuştur. En düşük 
ise %1.50 ile %30 MF + %70 B silajında tespit edilmiştir (Çizelge 4). Laktik asit bakterileri 
fermantasyon döneminde silaj içerisindeki mikrobiotanın en önemli üyeleridir. Çünkü silolanan 
materyal LA tarafından korunur. Silaj fermantasyonu sırasında oluşan organik asitlerin miktar ve 
kompozisyonları fermantasyonun kalitesini belirlemekte (Filya, 2001). McDonald ve ark. (1991), 
Alçiçek ve Özdoğan (1997) ve Weinberg ve Ashbell (2003) olduğunu, ayrıca kaliteli silaj yemlerinde 
LA oranının %2.00’ın üzerinde olması gerektiğini bildirmektedir. Elde edilen LA oranlarının 
ortalaması (%1.71), araştırıcıların bulgularına yakın bir değerde olması, silajın besleme açısından bir 
sıkıntı oluşturmayacağı ancak, LA oranını artırmak için katkı maddesinin kullanılması durumunda 
daha iyi bir sonuç elde edilebileceği düşünülmektedir.  
Silaj içeriğindeki bütirik asit oranı ile silaj kalitesi arasında yakın bir ilişki vardır. İyi gerçekleşmiş 
bir fermantasyon sonucunda oluşan kaliteli bir silaj yeminde, bütirik asitin ise hiç istenmemesine 
rağmen, genellikle %0.1-0.7 arasında olması normal karşılandığı bildirilmektedir (Woolford, 1984; 
Weinberg ve Ashbell, 2003). Elde edilen silajın bütirik asit oranının ortalaması %0.44 olarak 
bulunması ve araştırıcıların bulgularıyla uyumlu olması, besleme açısından bir sorun 
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oluşturmayacağını göstermektedir. Weinberg ve Ashbell (2003), iyi gerçekleşmiş bir fermantasyon 
sonucunda oluşan silaj yeminde, asetik asit miktarının %0.8’in altında olması gerektiğini, McDonald 
ve ark. (1991) ve Alçiçek ve Özdoğan (1997) ise AA oranının %0.3-0.7 arasında bulunması 
gerektiğini rapor etmişlerdir. Silajda AA oranı ortalama %0.56 olarak tespit edilmiş ve araştırıcıların 
bulgularıyla uyumlu bulunmuştur.  
PA oranı ortalaması ise %0.05 olarak tespit edilmiş olup; Homan (2016)'ın (%0.006-1.850), Gelir 
(2018)'in (%0.1-0.7) ve Seydoşoğlu (2018)'nun (%0.145-0.210) bulgularından daha düşük 
bulunmuştur. 
 

3.2. Silaj Gruplarının ADF, NDF, SKM, KMT Oranları ve NYD 
Silajın NYD ve ADF, NDF, SKM, KMT oranlarının Macar fiğ + buğday silaj karışımına etkisi 
istatistiki yönden %1 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır (Çizelge 5). 
 
Çizelge 5.Silaj gruplarının bazı kalite özellikleri 

Karışım Oranları   ADF (%)   NDF (%)   SKM (%)  KMT (%)    NYD (%) 

%100 MF 31.72 c 35.70 d 64.19 a 4.05 a 201.63 a 

%100 B 41.06 a 59.06 a 56.91 c 2.04 d   89.79 d 

%70 MF+ %30 B 38.19 b 39.09 c 59.15 b 3.33 b 152.91 b 

%50 MF+ %50 B 40.18 a 46.15 b 56.19 c 2.59 c 112.96 c 

%30 MF+ %70 B 40.87 a 46.53 b 57.06 c 2.58 c 114.06 c 

Ortalama 38.40 45.31 58.70 2.92 134.27 

DK   3.10   6.11   1.60 6.53     8.01 

LSD   5.22** 11.52**   4.07** 0.83**   46.60** 

**: 0,01 düzeyinde önemli; ADF: asit deterjanda çözünmeyen lif; NDF: nötral deterjanda çözünmeyen 
lif; SKM:sindirilebilir kuru madde; KMT: kuru madde tüketimi; NYD: Nispi yem değeri; KM: kuru 
madde 
Çizelge 5 incelendiğinde; En yüksek ADF oranı istatistiki yönden aynı grupta yer alan %100 B, %50 
MF + %50 B, %30 MF + %70 B silajından elde edildiği, en düşük ADF oranı ise %100 MF silajından 
elde edildiği görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre; yalın Macar fiği silajının ADF oranı (%31.72), 
yalın buğday silajının ADF oranından (%41.06) daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bazı araştırıcılar 
da baklagil yem bitkilerinin ADF oranının tahıl grubu ADF oranından düşük olduğunu bildirmişlerdir 
(Seydoşoğlu, 2019a; Seydoşoğlu, 2019b).  
Macar fiği ile buğday karışımından elde edilen silajların en yüksek NDF oranı %100 B silajından 
elde edilirken, en düşük %100 MF silajından elde edilmiştir. ADF oranında olduğu gibi, yalın Macar 
fiğ silajının NDF oranı (%35.70), yalın buğday silajının NDF oranına (%59.06) göre daha düşük 
çıkması beklenen bir durumdur. 
Rohweder et al. (1978)'nın kalite standartlarına göre buğday ile Macar fiği karışım oranlarından elde 
edilen silajın ADF oranına göre kalitesi 1. kalite sınıfında (%31-35) yer alırken,  NDF oranına göre 
silajın kalitesi prime (en üstün kaliteli) kalite sınıfında  yer almaktadır.  
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Karışıma giren fiğ oranı artıkça ADF içeriğinde de paralel bir düşüş meydana gelmiş ve %30 MF+ 
%70 B karışım silajında %40.87 iken, %100 Macar fiği silajında %31.72 olarak gerçekleşmiştir. NDF 
oranı da benzer şekilde %4.53’ten %35.70’e düşmüştür.  
Silaj kalite özellikleri ile ilgili yapılan çalışmalarda; Bergen ve ark. (1991), Aykan ve Saruhan (2018) 
tarafından ADF ve NDF oranlarının sırasıyla %34.50-35.60 ve %50.00-51.80, %35.33-40.50 ve 
%55.02-69.76 arasında değiştiğini ifade etmektedir. Çalışmalarda elde edilen ADF oranları 
araştırıcıların bulgularıyla uyumlu iken, NDF oranları daha düşük bulunmuştur. 
Macar fiğ ile buğday silaj karışımın sindirilebilir kuru madde (SKM) oranına etkisi önemli bulunmuş 
olup, ADF oranına bağlı olarak tespit edilen en yüksek SKM oranı %64.19 ile %100 MF silajından 
elde edilmiştir. En düşük SKM oranı ise istatistiki olarak aynı grubu paylaşan %100B, %50 MF + 
%50B, %30 MF+%70B silajından elde edilmiştir. 
NDF oranına bağlı olarak tespit edilen en yüksek kuru madde tüketimi (KMT) oranı %4.05 ile %100 
MF silajından, en düşük ise %2.04 ile %100 B silajından elde edilmiştir.  
SKM ve KMT oranlarına bağlı olarak tespit edilen NYD ortalaması 134.27 olarak gerçekleşmiştir. 
En yüksek %100 MF silajında belirlenen NYD, %100 B silajında en düşük olmuştur. 
Baklagil, buğdaygil ve baklagil karışımlarına ait kalite standartları (Rohweder et al., 1978) sınıflandırması 
incelendiğinde, nispi yem değerine (NYD) göre silajın kalitesi 1. kalite (%151-125) sınıfında yer 
aldığı görülmektedir (Çizelge 3).   
 

3.3. Silaj Gruplarının Makro Element Değerleri ve Ham Protein Oranı 
Çizelge 6 incelendiğinde; en yüksek silaj kuru madde oranı %100 buğday silajında, en düşük ise 
%100 Macar fiği silajında tespit edilmiştir. Çalışmada, karışım oranlarından elde edilen verilerin 
ortalamasına göre silajın kuru madde oranı %25.12 olarak gerçekleşmiştir. Bu da,  kaliteli bir silajda 
kuru madde oranının %23.5 ve üzeri olması gerektiğini ifade eden Açıkgöz (1995)'ün bulgularıyla 
uyumlu olduğundan, elde edilen silajın kaliteli olduğu anlaşılmaktadır. 
Silajda KM, Ca, K, Mg, P miktarının istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir 
(Çizelge 6). 
Çizelge 6.Silaj gruplarının bazı kalite özellikleri 

Karışım Oranları    KM (%)   Ca  (%)     K (%)  Mg (%) P (%) 

%100 MF 21.89 d 1.69 a 3.64 b 0.26 ab 0.58 a 

%100 B 29.97 a 0.30 d 4.48 a 0.23 bc 0.34 c 

%70 MF+ %30 B 23.41 c 1.31 b 2.87 c 0.27 a 0.47 b 

%50 MF+ %50 B 23.24 cd 1.03 c 2.15 d 0.22 cd 0.35 c 

%30 MF+ %70 B 27.08 b 1.01 c 1.92 d 0.20 d 0.35 c 

Ortalama 25.12 1.07 3.01 0.24 0.42 

DK   2.37 7.55  11.96 4.34 4.88 

LSD   2.58** 0.35** 1.56** 0.05** 0.10** 

**: P>0.01düzeyinde önemli, Ca: Kalsiyum, P: Fosfor, Mg: Magnezyum, K: Potasyum, HP: Ham 
protein 
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Araştırma sonuçlarına göre silajların ortalama Ca, P, Mg ve K oranları sırasıyla %1.07,  %0.42, 
%0.24, %3.01 olarak belirlenmiştir. Bazı araştırıcılar (Kidambi ve ark.,1989), hayvanların düzenli ve 
rasyonel bir şekilde beslenmeleri için yemlerin yapısında %0.21 P, %0.65 K, %0.31 Ca ve  %0.1 Mg 
bulunması gerektiği ifade etmektedir. Elde edilen silajların ihtiva ettiği ortalama besin element 
içeriği, araştırıcıların bulgularına göre değerlendirildiğinde; hayvanların yem rasyonlarında olması 
gereken miktarların üzerinde olduğu, dolayısıyla adı geçen besin elementleri açısından herhangi bir 
beslenme probleminin yaşanamayacağı söylenebilir. 

 
SONUÇ  
Macar fiği ile buğday yeşil otunun karışımından oluşan silajlarda fiğ oranı artıkça bazı değerler de 
(pH, HP, Ca, Mg, NYD, LA) buna paralel olarak artış göstermiştir. ADF ve NDF ise fiğ oranının 
yüksek olduğu silajlarda daha düşük bulunmuştur. Fiğ ve buğdayın farklı oranlarda karıştırılarak 
yapılan silajlarda Macar fiği oranı %70, buğday oranı ise %30 olması önerilir.  
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KURŞUN KİRLİLİĞİNİN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİ 

Sultan DERE 

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, sultan.dere@siirt.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde giderek daha da önemli bir hale gelen çevre sorunlarından biri de tarım topraklarının 
kirlenmesidir. Sanayi ve zirai aktivitelerden dolayı oluşan bu sorunların başında da ağır metal 
kirliliği gelmektedir. Tarım topraklarında meydana gelen ağır metal kirliliği sonucunda, kültür 
bitkileri tarafından biriktirilmekte ve besin zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşabilmektedir. Ağır 
metaller arasında kurşun (Pb) kirliliği önemli bir yer tutmakta olup, yeryüzündeki doğal 
kaynaklarda birçok formlarda bulunan ve geniş olarak dağılmış bir ağır metaldir. Çevredeki Pb 
derişimleri antropojenik aktivitelerden dolayı hızlı bir şekilde artmaktadır. Kurşun zararı, kurşunun 
moleküllere bağlanmasıyla doğrudan, serbest radikallere bağlanmasıyla dolaylı yoldan olmaktadır. 
Kurşun ağır metalinin alınımından sakınma, biriktirme ve savunma gibi mekanizmalar geliştirerek 
bitkiler kendilerini kurşun ağır metalinin stresinden koruyabilmektedirler. Kurşun uygulamasının 
bitki türüne, doza ve süreye bağlı olarak enzim aktivitesini, su balansını, büyüme ve gelişmeyi, 
mineral madde alınımı ve taşınımını, hormon düzeyini ve membran permabilitesini etkilediği 
bilinmektedir. Bu derleme,  ağır metallerden kurşun kirliliğinin tarımsal üretime etkileri konusunda 
yapılmış uluslararası çalışmaların değerlendirilmesini yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 
hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurşun(Pb), ağır metal, bitkisel üretim 

THE EFFECT OF LEAD POLLUTION ON AGRICULTURAL PRODUCTION 

ABSTRACT 

Pollution of agricultural lands is one of the environmental problems that is becoming more and 
more important nowadays. Heavy metal pollution is at the forefront of these problems due to 
industrial and agricultural activities. As a consequence of the heavy metal pollution that occurs in 
the agricultural soil, these pollutants are accumulated by the cultivated plants and reach the human 
body through the food chain. Lead pollution has an important place among heavy metals. Lead is a 
heavy metal widely distributed and present in many forms on earth's natural resources. 
Concentrations of lead in the environment are rapidly increasing due to anthropogenic activities. 
Lead damage occurs indirectly by binding lead to free radicals or directly by binding to molecules. 
Plants can protect themselves from the stress of lead heavy metal by developing mechanisms such 
as avoidance, accumulation and defense from the intake of lead heavy metal. It is known that lead 
application affects enzyme activity, water balance, growth and development, mineral matter uptake 
and transport, hormone level and membrane permability depending on plant type, dose and 
duration. When all these conditions are taken into consideration, avoiding heavy metal lead stress 
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has become an important field of work that can increase productivity in plant production and affect 
human health as well as to attain quality standards. 

Keywords: Lead(Pb), heavy metal, plant production 

GİRİŞ 

Kurşun, yeryüzündeki doğal kaynaklarda birçok formlarda bulunan ve geniş olarak dağılmış bir iz 
metaldir (Nriago, 1992). Kurşun derişimleri çevrede antropojenik aktivitelerden dolayı hızlı bir 
şekilde artmaktadır. Şehirleşmenin yoğun olduğu yerlerde, endüstriyel atıkların bulunduğu 
alanlarda ve sularda ciddi Pb düzeyleri rapor edilmiştir (Singh ve ark. 1997). Kurşun insanlar 
tarafından yapılan faaliyetlerden dolayı biyosfere salınmış olup, günümüzden 4000-5000 yıl 
öncesine kadar, gümüş üretimi esnasında yan ürün olarak antik uygarlıklar tarafından keşfedilmiş, 
kurşun üretimi ve kullanımı tarih boyunca giderek artış göstermiştir. Su borularında ve su saklama 
haznelerinde Roma İmparatorluğu zamanında kurşun kullanılmış olup, bu kullanım şeklinin Roma 
İmparatorluğunun sonunu hazırladığı görüşünü günümüz bilim adamları ve tarihçiler ortaya 
atmaktadırlar (Henssler ve Gospage, 1987). 

Kurşunlu benzin ve boya maddelerinin yanı sıra yiyecekler ve su da kurşun kaynağı olabilmektedir. 
Özellikle endüstriyel ve şehir merkezlerine yakın yerlerde yetişen yiyecekler, tahıllar, baklagiller, 
bahçe meyveleri ve birçok et ürünü bünyesinde normal seviyelerin üzerinde kurşun 
bulundurmaktadırlar. Su borularında kullanılan kurşun kaynaklar ve eski evlerde bulunan kurşun 
tesisatlarda, kurşunun suya karışmasına sebep olabilmektedirler. Kozmetik malzemelerde bulunan 
birçok pigment ve diğer ana maddelerde kurşun bulundururlar. Diğer taraftan sigara ve böcek 
ilaçları da kurşun kaynakları arasında sayılabilirler. Endüstriyel olarak kuyumculuk sektöründe altın 
rafinasyon ve geri kazanımı esnasında illegal olarak önemli oranda kurşunun oksit halinde 
atmosfere atılmasına neden olmaktadır. İnsan vücudundaki kurşun miktarı tahmini ortalama olarak 
125-200 mg civarındadır ve normal koşullarda insan vücudu normal fonksiyonlarla günde 1-2 mg
kadar kurşunu atabilme yeteneğine sahiptir. Birçok kişinin maruz kaldığı günlük miktar 300-400
mg geçmemektedir. Buna rağmen çok eski iskeletler üzerinde yapılan kemik analizleri günümüz
insanı kemiklerinde, atalarımızdakinin 500-1000 katı kadar fazla kurşun bulunduğunu
göstermektedir (Dunne ve ark. 1993).

Kurşun Kaynakları 

Karasal ve sucul ekosistemlerde Pb önemli bir kirleticidir. Doğal ayrışan Pb’nin yanında Pb’nin ana 
kaynakları otomobil, Pb kullanan fabrikaların bacaları, depolanan pil artıkları, egzoz dumanı, 
sanayi, madencilik ve Pb cevherleri, metal kaplama, gübre, pestisit ve boyalar ve mazottur (Eich ve 
ark., 1999). Benzinde oktanı arttırmak için Pb kullanılır. Otomobil egzozu kentsel alanlarda Pb 
kirliliğini arttırmaktadır. Pb bileşikler otomobiller tarafından salınan önemli kirleticilerdir. 
Karayolları yanında büyüyen bitkiler, genellikle başka yerlerden daha fazla kurşuna maruz 
kalmaktadır. Kentleşmeyle birlikte içerisinde büyük oranda Pb ve diğer metallerin bulunduğu 
çamurlar tarla ve bahçelere aktarılmaktadır (Paivoke, 2002). Kurşun ile kirlenmiş toprakta Pb 
düzeyi 400-800 mg/kg aralığında iken sanayileşmiş bölgelerde 1000 mg/kg düzeyindedir (Angelone 
ve Bini, 1992). Kurşun içeren partiküler maddeler hava hareketleriyle çok uzak mesafelere taşınır. 
Cadde ve karayolları üzerinde biriken Pb yağmur sularıyla birlikte yüzey akıntılarından taşınması 
dolayısıyla geçtiği yerdeki suları ve toprakları kirletmektedir (Laxen ve Harrison, 1977). 

Kurşunun Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkileri 

Farklı fizyolojik mekanizmalarla aşırı kurşun alınımı engellenmektedir (Nwosu ve ark. 1995), 
ancak bu fizyolojik mekanizmalara karşın bitkiler belirli miktarlarda kurşunu almakta ve çeşitli 
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dokularında depolayabilmektedirler (Sawidis ve ark. 1995; Xiong, 1997). Kurşun dozlarının belirli 
seviyelerinden itibaren bitkilerdeki fizyolojik fonksiyonları ve biyokimyasal olayları direkt veya 
dolaylı olarak etkilediği bilinmektedir. Tohum çimlenmesi (Azmat ve ark. 2006), fide büyümesi 
(Kıran ve Munzuroğlu, 2004), mineral besin alınımı (Kopittke ve ark. 2007), terleme (Rolfe ve 
Bazzaz, 1975), fotosentez (Parys ve ark. 1998), enzim aktivitesi (Van Assche ve Cliisters, 1990), 
nükleik asit yapısı (Eichhorn ve ark. 1985), klorofil biyosentezi (Symeonidis ve Karataglis, 1992) 
ve mitoz bölünme (Kıran ve Şahin, 2005) gibi çok sayıda olay bitki dokularında kurşun birikimi 
fazla olursa olumsuz yönde etkilenir. Bunlara membranlarda hasar (Kennedy ve Gonsalves, 1989), 
hormon dengesinin bozulması ve su ilişkisinin değişmesi (Zengin ve Munzuroğlu, 2004) gibi 
fizyolojik olaylar da eklenebilir. 

Kurşun etkisinde kalan bitkilerde Pb’nin miktarları yükselirken fotosentez hızlarının azaldığı 
bulunmuştur. Kurşunun bu etkilerinin stomaların CO2 direncinin ve su difüzyonunun değişimiyle 
ilgili olabileceği düşünülmüştür (Bazzaz ve Govindjee, 1974). Ayrıca, Pb klorofil biyosentezini de 
engellemiştir. İnhibe edilmiş fotosentez kısmen yapraklarda azalan klorofil miktarıyla ilişkili 
olabileceği belirtilmiştir (Balsberg Pahlsson, 1989). Bitkilerde yeşil aksamlar Pb taşınımında 
köklere göre geride kalmaktadır. Kurşuna dayanaklı bitkilerin geliştirildiği yere yüksek 
konsantrasyonda metal vermeliyiz ki ancak fotosentezi etkilemesini sağlarız. Pb’nun Avrupa Ladini 
(Picea abies) fidelerinin köklerinde kök uzamasını engellediği fakat Pb’nun fotosentezde net bir 
farklılık yaratmadığı görülmüştür. Bunun yanında klorofil içeriğinde de bir farklılık görülmemiştir. 
(Godbold ve Hütterman, 1987). Toprak kültürünün Pb ile kontamine edilmesi ve bu kontamine 
toprakta yetiştirilen Platanus occidentalis fidelerinin büyümelerinde ve biyokütlelerinde azalmayla 
birlikte terleme ve fotosentezde de azalma olmuştur (Carlson ve ark. 1977). 

Kurşun toksisitesinin bitkilerde fotosentez olayına etki eden önemli bir faktör olduğu saptanmıştır. 
Pb’nin fotosentezin hızını değişik şekilde etkilediği görülmüştür. Kurşunun yapraktaki fotosentezi 
%50 oranında önlediği tespit edilmiştir. Kloroplastlarda da fotosentezin engellendiği bildirilmiştir 
(Miles ve ark. 1972). Kurşunun yapraklarda fotosentez hızını azaltması bazı koşullara bağlı 
olabileceğini bildiren birçok araştırı tarafından bildirilmiştir. Örneğin, stomanın kapanması (Rolfe 
ve Bazzaz, 1975), kloroplastik organizasyonun bozulması (Rebechini ve Hanzelly,1974), fotosentez 
metabolitlerinin değişmesi (Bazzaz ve Govindjee, 1974; Sarkar ve Jana, 1987), kurşunun’nun 
kloroplastlarda önemli olan Mg ve Mn gibi önemli iyonları değiştirmesi, fotosentetik pigmentlerin 
yeniden sentezinin önlenmesi, canlıda ve laboratuar ortamında pigment moleküllerinin azalmasıyla 
birlikte klorofil ve karotenoitlerin parçalanması (Kumar ve ark. 1993), yulaf (Fiussello ve Molinari, 
1973), su bitkileri (Jana ve Chaudhary, 1984), soya fasulyesi (Prasad ve Prasad, 1987; Dabas, 
1992), mısır ve bezelye (Sinha ve ark. 1988a; Sinha ve ark. 1988b) gibi bitkilerde toplam klorofil 
miktarı emiliminin kurşun tarafından engellendiği gözlenmiştir (Rebechini ve Hanzelly, 1974). 

Pb(NO3)2 ile muamele edilen yeksek yapılı bitkilerden Ceratophyllum demersum’un kloroplastta 
grana ve stromanın azalmasına sebep olmuştur. Fotosistem II etkinliğini kurşun klorürün ortam 
pH’sına bağlı olarak engellediği ya da uyarıcı etki ettiği belirtilmiştir. Ispanakta 5 mM Pb ile 
fotosentetik karbon asimilasyonu için gerekli olan iki enzim (Ribuloz 1,5-bifosfat karboksilaz ve 
Ribuloz-5 Fosfat kinaz) inhibe edilmiştir (Hamppe ve ark. 1973). 

Su ve besin alınımı gibi fizyolojik olaylar ağır metallere karşı hassastır. Pisum sativum’un sürgün 
ve kökleri 2000 mg/L’lik Pb konsantrasyonu ile muammele edilmiştir ve iyonların iyon 
taşıyıcılarına engel olarak sürgün ve köklerde Fe, Mn ve Zn konsantrasyonlarında düşüş olduğu 
saptanmıştır. Kurşunun besin içeriğine etkisi bitki büyümesine göre değişiklik gösterdiği 
bildirilmiştir (Balsberg Pahlsson, 1989). 

Enzimlerin aktivitelerini etkilemesinin sebebi kurşunun önemli fonksiyonel grup olmasıdır. Birçok 
enzimin aktivitesini, kurşun önemli fonksiyonel grup olarak hareket ettiği için etkiler. Bitkilerde 
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hidroliz yapan enzimlerin ve peroksidazın aktivitesinin kurşun uygulamasıyla bozulduğu, 
yaşlanmada bir yükseliş olduğu görülmüştür. 

Çözünebilir protein ve serbest aminoasit içeriğinde kurşun muamelesiyle yükseliş gözlenmiştir (Lee 
ve ark. 1976). Kurşunun köklerden üst organlara yani yeşil aksamlara taşınımı az olduğundan 
dolayı, köklerde kurşuna karşı fizyolojik ve biyokimyasal tepkiler daha fazla olmuştur. 200 mg/L 
Pb’ye maruz kalmış Zea mays’ta kök ve sürgün oranında düşüş olmakla birlikte köklerin protein 
içeriğinde bir azalma olmuş, fakat sürgünlerde bir değişikliğe rastlanmamıştır. Pb miktarının 
yapraktaki fosfoenolpiruvat karboksilazın aktivitesine etki ettiği ve Pb miktarının gelişimde önemli 
azalmalara sebep olduğu görülmüştür (Balsberg Pahlsson, 1989). 

Bitkilerde önemli bir metabolik olay olan azot asimilasyonu ile ilgili çok az çalışma yapılmıştır. 
Nitrat asimilasyonunda çok az miktarda sentezlenen nitrat redüktaz enzimi Sorghum 
yapraklarında,10-100 Mm Pb ile inhibe edildiği saptanmıştır (Venkataraman ve ark. 1978). Pb’nin 
düşük konsantrasyonu salatalık filizlerinde nitrat redüktaz aktivitesini ve nitrat alımını engellemiştir 
(Burzynski ve Grabowaski, 1984). NR aktivitesi soya (Huang ve ark. 1974), Zostera marina 
köklerinde, bezelye ve mısır yapraklarında (Sinha ve ark. 1988a; Sinha ve ark. 1988b), susam kök 
ve yapraklarında inhibe edilmiştir. Pb’nin 150 mg/L konsantrasyonu Triticum aestium köklerinde 
nitrat redüktaz aktivitesi azalmışken, 25mg/L’lik Pb konsantrasyonunda artmıştır (Bhandal ve Kaur, 
1992). Kurşunun çeşitli konsantrasyonları 24 saat boyunca Hydrilla verticillata ve Vallisneria 
spiralis’e uygulandıktan sonra nitrat redüktaz aktivitesinde önemli değişimler gözlenmiştir (Gupta 
ve Chandra, 1994). Nodülasyon, amonyak asimilasyon ve nitrojenaz enzimleri üzerine Pb’nin 
etkileri araştırılmıştır. Pb ihtiyacını karşılayan bitkilerin genç yapraklarında ve sürgünlerinde 
çözünebilir protein ve total organik azot miktarında artışlar görülmüştür (Singh ve ark. 1997). 
Gelişmekte olan kök ve sürgünlerde Pb translokasyona neden olurken kotiledondaki toplam organik 
azot miktarında düşüşe sebep olmuştur. Kurşun uygulaması yaşlı bitkilerin organik azot içeriğini 
azaltırken, bitki bölümlerinde de azot sentezinin azalmasına sebep olmuştur (Sinha ve ark. 1988a; 
Sinha ve ark. 1988b). 

Kurşun Kirliliğinin Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri ile İlgili Çalışmalar 

Farklı kurşun derişimlerinin Spartina alterniflora tohumların çimlenmesi üzerine etkisinin 
araştırıldığı çalışmada Funicelli ve Mrozek (1982) farklı kurşun dozlarının çimlenme oranını 
azalttığı belirtilmiştir. 

Ağır metallerden olan kadmiyum, kurşun, nikel konsantrasyonlarının otsu bitkilerde, ağır metallerin 
dozları artıkça konu olan tüm türlerin bitki ağırlığı, kök uzunluğu ve hacmi, sürgün büyümesi gibi 
bitki gelişimi özelliklerinde önemli düzeylerde azalmalar meydana getirdiği rapor edilmiştir (Ewais, 
1997). 

Papilionaceae, Crucifereae ve Graminae familyalarına ait 25 çeşit bitki üzerinde tohum 
kabuklarının kurşuna karşı gösterdiği tepkiyi ve çimlenmenin bu ağır metalden nasıl etkilediğini 
araştıran Wierzbicka ve Obidzinska (1998), çimlenmeyi geciktirdiği ve kurşun geçirgen özelliği 
olan tohum kabuklarının da artan dozlara bağlı bir şekilde tohumların çimlenme yeteneğini azalttığı 
gözlemlemişlerdir. 

Kurşunun farklı dozlarının (0, 10, 50, 100 ve 150 ppm), domates ve ıspanak tohumlarının 
çimlenmesine etkisini inceledikleri bir çalışmada Hameed ve ark. (2001) kurşun dozlarındaki artışla 
birlikte domates ve ıspanak tohumlarının çimlenme oranının azaldığı rapor edilmiştir.  

Mercimek (Lens culinaris) tohumlarının çimlenmesi, fide büyümesi ve yaş-kuru ağırlık değişimleri 
üzerine klor tuzu halinde kullanılan kurşunun etkilerini araştırıldığı çalışmada, kurşun uygulanan 
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fidelerin yaş ve kuru ağırlıklarında da önemli düşüşlerin olduğu ve fidelerde solgunluk, kloroz ve 
nekroz görüldüğü rapor edilmiştir (Kıran ve Munzuroğlu, 2004). 

Önemli çevre kirleticilerinden biri olan kurşunun mercimek tohumlarının çimlenmesi, kök 
büyümesi ve kök ucu hücrelerinin mitoz bölünmeleri üzerine etkilerini araştırıldığı çalışmada Kıran 
ve Şahin (2005) Kurşunun doz artışına paralel olarak, hücre bölünmesinin azaldığı, c- mitoz ve 
multipolar anafaz gibi çeşitli mitotik anormalliklerin arttığı Bildirilmiştir. 

Kırıkkale il merkezinin çeşitli bölgelerinden toplanan karaçam yapraklarında taşıtların sebep olduğu 
kurşun kirliliğini araştırdığı çalışmada Çavuşoğlu ve ark. (2006) en yoğun kurşun kirliliğine Zafer 
Caddesinden alınan yaprak örneklerinde (% 58,783), en azı ise Rafineri bölgesinden alınan 
örneklerde (% 12,023) rastlanıldığı rapor edilmiştir. 

Kurşunun bazı mısır çeşitleri üzerine etkisini araştırdığı çalışmada Ayhan (2006) kurşun 
konsantrasyonunun artışına bağlı olarak çeşitlerin yapraklarındaki pigment içeriğinin önemli 
derecede azaldığı, ayrıca klorofil miktarının karotenoidlere göre ağır metal stresinden daha çok 
etkilendiği tespit edilmiştir. 

İki farklı domates çeşidi üzerine ve 0, 0. 5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 mg/kg farklı derişimlerdeki Pb 
uygulanması çalışmasında Aksu ve Yıldız (2007) her iki çeşitte de kuru madde üretimi artan Pb 
konsantrasyonlarının etkisi önemli olduğu ve artan Pb düzeyleri Pb alınımını arttırdığı ve P, Ca, Zn 
ve Mn alımını azalttığı rapor edilmiştir. 

Toksik metallerden kurşunun su kültüründe uygulanan farklı derişimlerinin (0, 10, 100 mg/L) 
ekmeklik buğday çeşitlerinden Tosunbey'de bazı fizyolojik özellikler üzerine etkilerini araştırdığı 
bir çalışmada Doğan ve Çolak (2009) kurşun uygulaması sonucu bitki kök ve otsu gövdesinde 
protein olmayan SH gruplar ve prolin miktarlarında artış olması, bunların kurşun toksisitesine karşı 
bitkinin vereceği tepkide rol oynayabileceğine bir işaret olduğu belirtilmiştir. 

Buğday bitkisinde kurşun, çinko ve kadmiyum ve ABA ve GA3 hormon ve ağır metallerin birlikte 
uygulanması kök ve sürgün büyümesi üzerine olan etkilerini süreye bağlı olarak (5. ve 10. gün) 
araştırıldığı çalışmada Ergün ve Öncel (2009) kök ve sürgün büyümesinin engellenmesi ağır 
metallerin konsantrasyon ve uygulama zamanı artışına paralel olduğu belirtilmiştir. 

Bazı önemli yazlık sebzelerin (domates, biber, patlıcan, hıyar, karpuz, bamya, mısır, kabak, kavun 
ve fasulye) çimlenmesi üzerine kurşunun artan dozlarının etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada 
Akıncı ve Çalışkan (2010) domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, fasulye ve mısırda 100 mg/L 
Pb’de, karpuz ve bamyada 400 mg/L Pb’de, kavunda 800 mg/L Pb'de çimlenme indeksi azaldığı 
bildirilmiştir. 

Farklı kurşun derişimlerinin (0, 25, 50, 100, 200, 250 ve 500 ppm) N. Officinale üzerine etkisinin 
araştırıldığı çalışmada Keser ve Saygıdeğer (2010) Uygulama miktarıyla dokularda Pb derişimi 
arttığı belirtilmiştir. Pb uygulanan bitkilerin yapraklarında malondialdehit içeriğinin artışının kanıtı 
olan lipit peroksidasyonu artmasının gösterilebileceği ve antioksidant enzimlerin aktivitesinde 
kurşun stresi önemli farklılıklara sebep olduğu rapor edilmiştir. 

Gaziantep'te atık suların tarımsal sulamada kullanılmasında kurşun miktarının bazı bitkilerin 
(Lycopersicum esculentum, Capsicum annuum, Solanum melongena, Zea mays) farklı organlarında 
(kök, gövde, yaprak) ve bu bitkilerin yetiştiği alana ait topraklardaki kurşun miktarı üzerine 
etkisinin araştırıldığı çalışmada Kafadar ve Saygıdeğer (2010) bitkilerde ve bitkilerin yetiştirildiği 
toprak ve sulama suyunda ölçülen kurşun miktarlarının kontrol bölgesine göre önemli düzeyde artış 
gösterdiği rapor edilmiştir. 
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Kurşunun üç farklı seviyesinin 0 (T0), 23 g PbCl2 (T1) ve 48 g PbCl2 (T2), 21 farklı yapraklı 
sebzelerde etkisinin araştırıldığı çalışmada LiNa ve ark. (2010) yaprağında yüksek oranda kurşun 
(Pb) içeren Kişniş, Huangxin kerevizi, Baijianye amaranth, Huaya tatlı marulları ve Liuye su 
ıspanağının duyarlı türler olduğu bildirilmiştir. 

Lemna gibba ve Groenlandia densa bitkilerine 0, 0. 5, 5, 10, 20 mg/L konsantrasyonlarında nikel 
nitrat, kadmiyum nitrat ve kurşun nitrat tuzlarına bitkilerin ağır metal biriktirme kapasitelerindeki 
değişimin ölçüldüğü çalışmada Parlak (2010) L. gibba ve G. densa’nın nikel, kadmiyum ve kurşun 
için iyi birer akümülatör olduğu aynı zamanda, protein ve fotosentetik pigmentlerin önemli 
derecede azalması, düşük oranda nikel, kadmiyum ve kurşun ile kirlenmiş sucul ortamın 
temizlenmesinde L. gibba ve G. densa’nın uygun bitkiler olduğu rapor edilmiştir. 

Perlit ortamında yetiştirilen yerfıstığının (Arachis hypogeae L. cv. Sultan) kurşunun derişimlerinin 
(0, 10, 100 ve 1000 mg/L) büyüme ve gelişimleri üzerine etkisi incelendiği bir çalışmada (Sultan, 
2012) Pb miktarı artıkça metalin olumsuz etkisinin arttığı aynı zamanda  uygulamayla birlikte yer 
fıstığı fidelerinin kök, gövde ve yapraklarındaki miktarının da yükseldiğini rapor etmiştir. 

Bazı sebzelerde ağır metal kontaminantı konusunda Huang ve ark. (2014) yaptığı bir çalışmada As, 
Cd, Hg, ve Pb’nin sebze alımıyla birlikte insanlarda sağlık riski oluşturabileceğini rapor etmişlerdir. 

Tuza toleransı daha önceden belirlenmiş patlıcan genotipleri üzerine yüksek ağır metal içeriğine 
sahip sulama suyu uygulamasının etkisinin araştırıldığı çalışmada bitkilerin abiyotik streslere 
dayanımda benzer tepkiler verdiği bildirilmiştir (Kıran ve ark.2014.) 

Kıvırcık salata bitkisinin bazı morfolojik ve biyokimyasal özelliklere kurşun stresinin etkisini 
belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada (Kıran ve ark. 2015) kurşun stresine karşı korunmada kıvırcık 
salata bitkisinde antioksidatif enzim sisteminin son derece önemli olduğu belirlenmiştir.  

Daha önceden kuraklığa ve tuz stresine toleransları belirlenen 4 adet kültür patlıcanı ve 6 adet 
yabani patlıcan türleri ve hibritlerinden oluşan anaçlarına Pb stresinin etkisinin belirlenmesi 
çalışmasında genotiplerin abiyotik streslere farklı tepkiler verebildiği ve stres faktörlerinden birine 
dayanımı yüksek olanın diğer abiyotik strese dayanımı daha düşük veya daha yüksek olabileceği 
bildirilmiştir. Anaç kullanımının meyvede kurşun birikimini il ilgili anaç ve aşılama çalışmalarının 
yapılması gerektiğini rapor etmişlerdir (Topal ve ark. 2017). 

SONUÇLAR

Günümüzde giderek daha da önemli bir hale gelen çevre sorunlarından biri de tarım 
topraklarının kirlenmesidir. Evsel, endüstriyel ve zirai faaliyetler sonucu çevreye yayılan ağır 
metallerden kurşunun neden olduğu kirlilik giderek artarak hava, su ve toprağı kirletmekte ve 
insan, hayvan ve bitki sağlığında ciddi sorunlara neden olmaktadır. Kurşun olumsuz 
özellikleriyle hala en önemli kirleticiler arasında yer almasına karşın, modern hayatta kurşun 
kullanımına duyulan ihtiyaçtan dolayı yakın geleceğe kadar toprakların kurşun (Pb) tarafından 
kirlenmesinde bir azalmanın muhtemel olmadığı belirtilmektedir. Ekonomik açıdan önemli 
yeri olan ihracat ürünleri, yaşanan kalıntı ve bulaşan problemleri nedeniyle ihracat da sorunlar 
yaşamasına neden olmakta ve ihracat oranlarımız bu sorunlar nedeniyle düşmektedir bu da 
ekonomik kayıp anlamına gelmektedir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak ya da bu sorunları 
çözebilmek için üretimin en başından en sonuna kadar (tohumdan depolamaya kadar) zararlı 
olan her madde (ağır metal, toksin vb)  için önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir. 
Bu durumlar göz önüne alındığında, ülkemizde ağır metal kurşun stresinden kaçınılması, ağır 
metal kurşun stresine dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, kurşun (Pb) metaliyle bulaşık olan 
alanların ıslah edilmesi, bitkisel üretimde verimin arttırılması ve kalite standartlarının 
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yakalanmasının yanı sıra insan sağlığını etkileyebilecek koşulların öngörülmesi ve bitkisel 
üretimde gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.  
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